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RELATÓRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO, DO 

ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, REGIME T- 40, NA ÁREA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA - DCBS/CCHSA/UFPB DO EDITAL Nº 36, DE 18 DE 

AGOSTO DE 2021 
 
Candidato 1: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 
 
Parecer: Indeferido. 
 
A solicitação não atende às seguintes prerrogativas do Edital: 
  

4.12.2. Cópia dos seguintes documentos:  
III - cópia dos documentos comprobatórios da renda de todos os 
membros da família dos quais dependa economicamente, conforme 
estabelecido a seguir: a) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) - páginas que contenham fotografia, identificação e anotação 
do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em 
branco ou com correspondente data de saída anotada do último 
contrato de trabalho ou comprovante de rendimentos correspondentes 
ao último mês trabalhado;  
c) no caso de desempregados, comprovação de estar ou não recebendo 
o seguro-desemprego. 
 
4.14. Serão indeferidos os pedidos de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição a candidato que:  
c) pleitear a isenção sem apresentar cópia de um ou mais dos 
documentos indicados; (EDITAL Nº 36, DE 18 DE AGOSTO DE 2021) 

 

 

CANDIDATO(A) 2: DRIELY XAVIER DE HOLANDA 

Parecer: Indeferido. 
 
A solicitação não atende às seguintes prerrogativas do Edital: 
 

4.12.1. Cópia do requerimento padronizado de isenção disponibilizado 
pela Secretaria do Departamento responsável pelo concurso, o qual 
deve ser devidamente preenchido e assinado pelo candidato, contendo 
a indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo 
CadÚnico e a Declaração de que atende às condições estabelecidas 
nas alíneas a e b do item 4.10. 
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4.12.2. Cópia dos seguintes documentos: II – comprovante de 
residência (conta atualizada de energia elétrica, de água ou de telefone 
fixo, contendo o mesmo endereço indicado no Formulário de Inscrição); 
III - cópia dos documentos comprobatórios da renda de todos os 
membros da família dos quais dependa economicamente, conforme 
estabelecido a seguir: a) Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) - páginas que contenham fotografia, identificação e anotação 
do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em 
branco ou com correspondente data de saída anotada do último 
contrato de trabalho ou comprovante de rendimentos correspondentes 
ao último mês trabalhado; b) no caso de autônomos, declaração de 
próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de 
prestação de serviços e/ou contrato de prestação de serviços e recibo 
de pagamento de autônomos (RPA); c) no caso de desempregados, 
comprovação de estar ou não recebendo o seguro-desemprego. 
 
4.14. Serão indeferidos os pedidos de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição a candidato que: a) omitir informações e/ou fazê-las 
inverídicas; c) pleitear a isenção sem apresentar cópia de um ou mais 
dos documentos indicados; (EDITAL Nº 36, DE 18 DE AGOSTO DE 
2021) 

 

OBSERVAÇÃO: É de inteira responsabilidade dos candidatos a ciência das normas do 

Concurso, previstas no respectivo EDITAL e na INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGEP 

Nº 01, DE 29 DE JUNHO DE 2021. 

 

COMISSÃO EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
PROFESSOR SUBSTITUTO, DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, 

REGIME T- 40, NA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA - DCBS/CCHSA/UFPB 
 
 
 

 
PROF. DR. FÁBIO DE SOUSA DANTAS (UFPB)  

Matrícula SIAPE Nº 1812756 
(Presidente) 
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PROFA. DRA. ELISABETE BORGES AGRA (UFPB) 

Matrícula SIAPE Nº 1782038 
(Membro titular) 

 
 

_______________________________________ 
PROF. DR. CÍCERO GABRIEL DOS SANTOS (UFPB)  

Matrícula SIAPE Nº 1931799 
(Membro titular) 

 

 

Bananeiras-PB,13/09/2021. 

 


