
Conselho Regional de Biologia - 3ª Região
Concurso Público 01/2014

Comunicado 01/2015

Da Solicitação de Isenção de Taxas

O Conselho Regional de Biologia da 3º Região, juntamente com o IDRH, vem, por meio deste, informar que 
está abrindo novo prazo para os candidatos que se sentiram prejudicados com o procedimento antes adotado para a 
formalização do pedido de isenção da taxa de inscrição.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO 

O requerimento de isenção da taxa de inscrição poderá ser formalizado por meio de Carta Registrada, a ser  
enviada ao seguinte endereço, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos:

Conselho Regional de Biologia 3ª Região (CRBio3)
Rua Coronel Corte Real, 662 - Bairro Petrópolis
CEP 90630.080 - Porto Alegre - RS

Os candidatos interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição deverão anexar ao pedido de isenção  
a ser enviado via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a seguinte documentação, a fim de comprovar 
a condição de desempregado e carente:

I – cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento similar;
II – Declaração de pobreza, de próprio punho.

O requerimento deverá ser postado junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos impreterivelmente  
até o dia 16 de janeiro de 2015.

A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de desempregado e carente, ou a 
apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, assim como a postagem da carta fora do  
prazo, implicará no indeferimento do pedido de isenção.

O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será  
divulgado a partir do dia 21 de janeiro de 2015 pelo site www.idrhconcursos.com.br.

 

Porto Alegre, 09 janeiro de  2015.

Clarice Luz
Presidente do CRBio-03

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONCURSO PÚBLICO

http://www.idrhconcursos.com.br/


Concurso Público: Edital nº: __________________________

Nome do candidato: _________________________________________________________

Cargo: ____________________________________

Nº Inscrição: _____________________________________

Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público, conforme documentação anexa. 

 

(Datar e assinar) 

________________________________________________
Assinatura


