EDITAL Nº 257, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu,____________________________________________________________________________________
______, documento de identidade ______________________________ (nº) órgão emissor__________,
UF_______,

portador(a)

do

CPF:__________________________,

candidato(a)

ao

curso_________________________, Câmpus ____________________________, número de inscrição
______________________________, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais – IFNMG, conforme disposto no EDITAL Nº 257 DE 2014 DO 1º VESTIBULAR/2015 PARA OS
CURSOS SUPERIORES, declaro para fins de ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO possuir renda familiar
bruta mensal inferior ou igual a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo (R$1.086,00) per capita e ter cursado
todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.
Declaro, ainda, serem verdadeiras todas as informações prestadas neste formulário.
Estou ciente de que a veracidade da documentação que comprova a renda familiar bruta mensal per capita,
assim como a comprovação da instituição na qual foi cursado o ensino médio é de minha inteira
responsabilidade.
Documentos a serem entregues para solicitação da Isenção da Taxa de Inscrição:
1) Cópia do comprovante provisório de inscrição.
2) Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio OU Declaração de Conclusão do Ensino
Médio.
Atenção: Em caso de apresentação de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, que não conste que
o candidato estudou e concluiu todos os anos do Ensino Médio em escola da Rede Pública de Ensino, o
candidato, ou seu responsável legal, quando menor de idade, deverá assinar, de próprio punho,
declaração disponível em http://www.ifnmg.edu.br/vestibular, atestando essa condição.
3) Candidatos que cursaram o ensino médio como bolsistas integrais de escolas da rede privada:
Documento original da instituição de origem do candidato declarando que o mesmo concluiu e cursou
integralmente o Ensino Médio em escola da Rede Privada de Ensino como bolsista integral.
4) O quadro de identificação familiar (Anexo V), devidamente preenchido e assinado pelo candidato e/ou
seu responsável legal.
5) Documentação necessária para comprovação da renda familiar bruta mensal per capita (Anexo IV), de
acordo com a forma de remuneração de cada membro familiar que possui renda.
_______________________(local), ______ de ______________ de 201__ (data).

______________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal (quando menor de idade)

