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                       ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  DE CONCURSOS PÚBLICOS 
 

Art. 1.º - Estabelecer os critérios para concessão de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição dos concursos públicos realizados e executados pelo Centro de Produção da UERJ 
aos candidatos que comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros, comprovarem 
renda bruta familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos ou possuam cadastro no 
CadÚnico. 

 
 

Art. 2.º - Para efeito do disposto no art. 1.º somente será deferida a isenção àqueles que 
realizarem o preenchimento correto do requerimento de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição, disponível no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link do concurso ao qual 
está concorrendo. 
 
 
§1.º Não serão apreciados os requerimentos que não estiverem em conformidade com o 
parágrafo anterior, e de sua decisão não caberá qualquer recurso. Os requerimentos serão 
individuais e as avaliações realizadas intransferíveis. 
 
§2.º Os comprovantes de hipossuficiência de recursos deverão ser entregues no Protocolo do 
CEPUERJ, situado à Rua São Francisco Xavier 524, Pav. João Lyra Filho, 1º andar, bloco A, 
Maracanã, Rio de Janeiro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9 h às 17h ou através de SEDEX 10 , 
para a Caixa Postal 46.520, CEP 20551-970, Rio de Janeiro, RJ. 
 
§3.º Os comprovantes de que trata o §2.º deste artigo serão apreciados pelo Coordenador 
Administrativo e de Logística, que, após o término do período de solicitação de isenção de 
taxa, providenciará a ampla divulgação da relação das isenções deferidas no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link do concurso em que está pleiteando a referida 
isenção. 

 
§4.º Será considerado como comprovantes de hipossuficiência, tomando por base o 
questionário preenchido no site do CEPUERJ, os seguintes documentos: 
 

a) 1ª e 2ª folhas do carnê de IPTU ou Declaração de próprio punho sobre o motivo da não 
cobrança – Modelo anexo; 
b) Conta de energia elétrica dos últimos três meses do ano em curso Declaração de 
próprio punho do não recebimento de energia elétrica, ou em caso de energia comunitária, 
declaração da Associação de Moradores ou equivalente – Modelo Anexo 

c) Escritura ou Promessa de Compra e Venda ou declaração de próprio punho de 
propriedade, Comprovante de pagamento da prestação ou Recibo de pagamento de 
aluguel; 
d) Último contracheque e carteira de trabalho (folhas de rosto, de contratação e da última 
atualização salarial), Termo de rescisão de contrato comprovante da data de exoneração, 
de recebimento de auxílio desemprego ou Cartão de recebimento do INSS e do valor do 
benefício; 

e) Comprovante de matrícula da UNIVERSIDADE (carnê de pagamento, financiamento, 
declaração da instituição de ensino); 

 
f) Conta de telefone fixo e celular dos últimos três meses do ano em curso; 

 
g) Comprovante de matrícula, diploma ou histórico escolar. 
 

§5.º Os candidatos que possuam CadÚnico deverão entregar somente a cópia do respectivo 
cadastro. 
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§6.º Os requerimentos entregues sem a documentação necessária para comprovação, que não 
obedeçam a sistemática descrita, ou que não forem recebidos no prazo definido no edital do 
concurso, não serão considerados para análise.  
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________ 

(nome do requerente), afirmo, sob as penas da lei, que 

_________________________________ (item em que deseja fazer a declaração), pelo(s) 

seguinte(s) motivo(s). 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,     de _____ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

Nome do requerente Identidade CPF 

 


