
EDITAL Nº 01/2012 – CONCURSO CEB 

SOLICITAÇÃO PEDIDO DE ISENÇÃO 

 

NOME: _______________________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE: ___________________________ CELULAR: ________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

 

Solicitação Pedido de Isenção: 

(   ) para candidatos amparados pela Lei n.o 1.321, de 26 de dezembro de 1996: certificado, original ou 

cópia autêntica, outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição oficial de saúde, que o 

qualifica como doador de sangue e que comprova no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas nos 

últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia do período de inscrição do presente certame. 

(   ) para candidatos amparados pela Lei n.o 1.752, de 4 de novembro de 1997: declaração, emitida por 

autoridade competente, de aprovação, dentro do número de vagas, em concurso público para os 

empregos da CEB Distribuição e que não tenha sido convocado durante o prazo de validade do mesmo. 

(   ) para candidatos amparados pela Lei n.o 3.962, de 27 de fevereiro de 2007: laudo médico, original ou 

cópia autêntica, além daquele exigido nos subitens 3.2, 5.5.9 e 5.5.9.1 deste edital, emitido nos últimos 

12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da deficiência. Também devem 

constar do laudo o nome do médico responsável por sua emissão e seu número de registro no Conselho 

Regional de Medicina (CRM). Todas as informações constantes no laudo médico devem estar legíveis. 

(    ) para candidatos amparados pela Lei n.o 4.104, de 5 de março de 2008: apresentar Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou documento similar e fazer declaração de próprio punho, sob as penas 

da Lei, de que não tem condições de arcar com o pagamento da taxa de inscrição. A isenção 

supramencionada fica condicionada à apresentação de documentação comprobatória consoante o art. 

3º incisos I a IV da referida lei, conforme a seguir: “Art. 3º Fica isento do pagamento da taxa de inscrição 

em concursos públicos promovidos pelos órgãos públicos do Distrito Federal o cidadão que não 

disponha de recursos suficientes para o próprio sustento quando: I – a taxa de inscrição no concurso 

público for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento mensal ou salário mensal do 

postulante/candidato, quando não tiver dependente; II – a taxa de inscrição no concurso público for 

superior a 20% (vinte por cento) do vencimento mensal ou salário mensal do postulante/candidato, 

quando tiver até dois dependentes; III – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 10% (dez 

por cento) do vencimento mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver mais de dois 

dependentes; IV – a renda familiar for igual ou inferior a dois salários mínimos”. 

 

Brasília-DF., ___ de ______________ de 2013. 

 

 

__________________________________ 

NOME REQUERENTE 

ASSINATURA 


