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              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
_______________________________________________________ 

 

Rua Major Hermógenes, 207, Centro, Cruzeiro-SP 

Telefones: (12) 3143-6919 / Fax: (12) 3145-5003 

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2011 
 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Emprego: _________________________________________________________ 
 
Telefone para contato: (___) _______________________________ 
 
 

Eu, ____________________________________________________________, 

Portador do RG. nº. ______________e do CPF nº. _______________, residente na Rua 

_________________________________________________nº. ______________, 

Bairro_________________________________________no município de Cruzeiro, Estado 

de São Paulo, declaro para os devidos fins, não possuir renda de qualquer natureza, não 

estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, oferecido por 

sistema de previdência social oficial ou privado, e não estar recebendo seguro 

desemprego. 

Dessa forma estou ciente de que as informações por mim prestadas devem representar a 

verdade. 

Caso a análise dos documentos realizados pela Comissão do Processo Seletivo 002/2011 

não atenda totalmente as exigências da Secretaria Municipal de Educação do Município de  

Cruzeiro/SP, não terei direito a isenção, para a realização da inscrição, seja qual for o 

motivo alegado, podendo, no entanto realizar a inscrição nas mesmas condições que dos 

demais candidatos, efetuando o pagamento do valor da inscrição exclusivamente no 

período estabelecido para a realização das inscrições. 

 

Ciência e Assinatura do Candidato: 

___________________________________________ 

Cruzeiro/SP, _____ de novembro de 2011. 
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Rua Major Hermógenes, 207, Centro, Cruzeiro-SP 

Telefones: (12) 3143-6919 / Fax: (12) 3145-5003 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2011 
 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA 
POR CENTO) DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Emprego: _________________________________________________________ 
 
Telefone para contato: (___) _______________________________ 
 
 

Eu, _____________________________________________________________________, 

Portador do RG. nº. ______________e do CPF nº. _______________, residente na Rua 

_________________________________________________nº. ______________, 

Bairro_________________________________________no município de Cruzeiro, Estado 

de São Paulo, declaro para os devidos fins, estar matriculado em escola de Ensino 

Fundamental, Médio ou Superior e não possuir renda dos responsáveis que ultrapassem a 

02 (dois) salários mínimos vigentes. 

Dessa forma estou ciente de que as informações por mim prestadas devem representar a 

verdade. 

Caso a análise dos documentos realizados pela Comissão do Processo Seletivo 002/2011 

não atenda totalmente as exigências da Secretaria Municipal de Educação do Município de  

Cruzeiro/SP, não terei direito ao desconto de 50% (cinqüenta por cento), para a realização 

da inscrição, seja qual for o motivo alegado, podendo, no entanto realizar a inscrição nas 

mesmas condições que dos demais candidatos, efetuando o pagamento do valor da 

inscrição exclusivamente no período estabelecido para a realização das inscrições. 

 

Ciência e Assinatura do Candidato: 

___________________________________________ 

Cruzeiro/SP, _____ de novembro de 2011. 

 

 


