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ANEXO 05: REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 

À DIREÇÃO GERAL DO IFMT  CAMPUS  RONDONÓPOLIS. 

NOME: 

FILIAÇÃO PAI:                                                                 MÃE: 

N.º RG Org.Expedidor Nº CPF Renda familiar per capita bruta 

        

ENDEREÇO 

                                                                         Bairro:                                                          CEP: 

TELEFONE DATA NASC. NATURALIDADE OPÇÃO DE CURSO / TURNO 

    

Vem mui respeitosamente requerer de V.Sª. a isenção da taxa de inscrição para os Cursos Superiores 2018/1, conforme  Edital  05/2018 . 

Relação de Documentos Anexos 

( ) Formulário de solicitação de isenção, fornecido pelo IFMT, totalmente preenchido, sem rasuras, assinado e datado pelo candidato ou seu                     
responsável no ato do pedido de isenção. 

( ) Cópia e original ou fotocópia do documento comprobatório (Histórico Escolar) que tenha cursado todo o ensino médio (2º Grau) ou                      
equivalente na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). 

( ) Declaração de Instituição privada de ensino, constando que o candidato tenha recebido bolsa integral, ao cursar parcial ou integralmente o                      
ensino médio, conforme prevê a alínea “a” do subitem 2.3.1 do Edital. 

(    ) Cópia do RG e CPF. 

(    ) Comprovante de renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, conforme prevê  a alínea “b” do subitem 2.3.1. 

( ) Cópia do comprovante de residência atualizado, como contas de luz, água ou telefone (cópia frente e verso), constando o endereço do                       
candidato ou do seu responsável. 

Atenção: O comprovante de endereço acima mencionado deverá estar em nome do solicitante ou de seu responsável. Caso esteja em nome do                      
responsável, anexar comprovante indicando o vínculo com o solicitante. 
A falta de assinatura, o não preenchimento integral do formulário de pedido de isenção a ausência de quaisquer documentos aqui requeridos,                     
indeferirá a solicitação da taxa de isenção. 

Rondonópolis, ______ de ____________ 2018 

_________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
________________________________________________________________________________________________________ 
Para Uso do IFMT Campus Rondonópolis: 

DEFERIDO:   INDEFERIDO: 

 

MOTIVO:  
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