
 

 

 

 
 

São Paulo, 10 de outubro de 2022. 

 

COMUNICADO Nº 02 – REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

COM ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

I - DOS CANDIDATOS QUE NÃO REALIZARAM INSCRIÇÃO NO CONCURSO E QUE 

FAZEM JUS A ISENÇÃO DA TAXA, POR SEREM DOADORES DE SANGUE 

 

Comunicamos que, o candidato que que estiver amparado pelos dispositivos contidos na Lei 

Municipal nº 1.637/2021, e que não realizou a inscrição neste certame, poderá requerer a isenção da 

taxa de inscrição no Concurso Público nº 01/2022 do Município de Nazaré Paulista/SP, 

excepcionalmente, no período de 10/10/22 às 12h de 13/10/22, desde que seja doador de sangue, 

não inferior a 3 (três) vezes, caso de homens, e 2 (duas) vezes, no caso de mulheres, em um período 

de 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do referido Edital de Abertura, a órgãos oficiais, 

hemocentros, bancos de sangues dos hospitais ou a entidades credenciadas pela União, pelo Estado 

ou por Município. 

O candidato que preencher a condição estabelecida acima deverá solicitar a isenção do 

pagamento do valor de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos: 

1. Acessar, no período de 10 de outubro de 2022 até às 12h de 13 de outubro de 2022, o 

site do INDEPAC - http://institutoindepac.org.br/ e, na área do Município de Nazaré Paulista - 

Concurso Público Edital 01/2022, realizar a inscrição on-line (clicando em “Ficha de Inscrição”), 

optando pela isenção da taxa; 

2. Imprimir o formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição, constante no ANEXO 

ao final deste Comunicado, preenchê-lo, assiná-lo e digitalizá-lo; 

3. Encaminhar, ao e-mail indepac@indepac.org.br, até às 15h de 13 de outubro de 2022, 

o formulário especificado acima, juntamente com a cópia do documento de identificação (RG) e a 

cópia dos comprovantes de doação de sangue expedidos por órgãos oficiais, hemocentros, bancos 

de sangues dos hospitais ou a entidades credenciadas pela União, pelo Estado ou por Município, 

contendo, obrigatoriamente, nome completo e CPF (ou RG) do doador e a data da doação, 

identificando no Assunto do e-mail: “Isenção para o Município de Nazaré Paulista - Concurso 

Público Edital 01/2022”. 

http://institutoindepac.org.br/Projetos/projeto-detalhes.aspx?id=WCnNnH4uyCw=


 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

O formulário deverá ser encaminhado devidamente preenchido e conter a assinatura do 

solicitante e a data. 

Deverá ser realizada uma inscrição on-line e um envio de formulário com documentação 

comprobatória de isenção da taxa para cada emprego de interesse. 

Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:  

a) deixar de efetuar a inscrição pela internet no período de 10 de outubro de 2022 até às 12h 

de 13 de outubro de 2022;  

b) deixar de enviar a documentação comprobatória estabelecida neste Comunicado; 

c) deixar de enviar a documentação comprobatória, na forma e no prazo previsto neste 

Comunicado; 

d) deixar de preencher corretamente ou de assinar o formulário discriminado neste 

Comunicado; 

e) omitir informações e/ou torná-las inverídicas.  

A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor de inscrição 

determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, bem como 

exclusão do candidato do certame em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

No dia 14 de outubro de 2022, será divulgado nos endereços eletrônicos 

http://institutoindepac.org.br/ e www.nazarepaulista.sp.gov.br a relação de candidatos com 

isenção deferida, bem como as instruções para a realização das provas. 

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automaticamente 

inscritos no certame. 

 

 

II - DOS CANDIDATOS QUE REALIZARAM INSCRIÇÃO NO CONCURSO, 

PAGARAM A TAXA DE INSCRIÇÃO E FAZEM JUS A ISENÇÃO DA TAXA, POR 

SEREM DOADORES DE SANGUE 

 

Comunicamos, ainda, que o candidato que estiver amparado pelos dispositivos contidos na 

Lei Municipal nº 1.637/2021, e que realizou a inscrição no Concurso Público nº 01/2022 do 

http://institutoindepac.org.br/Projetos/projeto-detalhes.aspx?id=WCnNnH4uyCw=


 

 

 

 

Município de Nazaré Paulista/SP, tendo efetuado o pagamento da taxa de inscrição, poderá 

requerer o reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição. 

Para solicitar o reembolso do valor da taxa de inscrição paga o candidato, deverá preencher todos 

os campos do formulário “Solicitação de reembolso”, disponível no endereço eletrônico 

http://institutoindepac.org.br/, imprimi-lo e enviá-lo digitalizado, juntamente com o boleto 

bancário referente à inscrição e o respectivo comprovante de pagamento, bem como com a cópia 

dos comprovantes de doação de sangue expedidos por órgãos oficiais, hemocentros, bancos de 

sangues dos hospitais ou a entidades credenciadas pela União, pelo Estado ou por Município 

(contendo, obrigatoriamente, nome completo e CPF (ou RG) do doador e a data da doação), para o 

endereço eletrônico reembolso.indepac@gmail.com até o dia 14 de outubro de 2022.  

 

Os valores pagos pelos candidatos que tenham solicitado reembolso, a título de taxa de inscrição, 

serão devolvidos pelo INDEPAC no período de 20 a 31 de outubro de 2022, por meio de depósito 

em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiro. Para 

a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não poderá indicar conta-salário ou qualquer 

outra conta que não aceite depósitos de terceiros. 

 

Não serão aceitos formulários de solicitação de reembolso de taxa que estejam ilegíveis, 

incompletos, com informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato. 

 

 

Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional,  

Promoção Humana e Ação Comunitária (INDEPAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institutoindepac.org.br/Projetos/projeto-detalhes.aspx?id=WCnNnH4uyCw=


 

 

 

 

ANEXO   

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
Concurso Público nº 01/2022 – Município de Nazaré Paulista 

 

 
Dados do candidato: 

NOME:  
EMPREGO 
PÚBLICO: 

 

INSCRIÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

 

Assinale a condição para solicitação da isenção da taxa de inscrição: 

 

  Ser doador de sangue (nos termos da Lei Municipal nº 1.637/2021) 

 

 

 

Eu, 

__________________________________________________________________,  
 

portador(a) da cédula de identidade nº ___________________________, venho por 

meio desta, requerer isenção da taxa de inscrição amparado pelas disposições 

constantes no Comunicado nº 02 deste certame. 

 

Declaro, sob as penas da Lei, e, para os devidos fins, que me enquadro nas NORMAS 

PARA OBTENÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA pela legislação do município de Nazaré 

Paulista/SP, que as informações apresentadas por mim são verdadeiras e que estou 

ciente de que se for constatado omissão de informações e (ou) apresentação de 

informações inverídicas e (ou) falsificação e (ou) fraude da documentação por mim 

apresentada, estarei sujeito às penalidades da Lei. 

 

Firmo, através da presente, que li, aceito e tenho tácita ciência das normas e 

condições estabelecidas no Edital, sobre as quais não poderei alegar 

desconhecimento. 

  

 

 

 
________________, ______ de ____________________ de 2022. 

 
 

 
 

Assinatura do candidato 

 

 

 


