
 

 

ANEXO III 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE   INSCRIÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO PPGD UERJ 2022. 

 

    ATENÇÃO!!!!  

   O formulário de isenção deve ser enviado exclusivamente para o e-mail isencaoppgduerj@gmail.com 

somente no período previsto no cronograma do Edital 

 

Critérios para solicitar a isenção da taxa de inscrição: 

 

1. Pertencer a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 
(Anexar a documentação solicitada neste anexo); 
 
 

2. Ou Possuir renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional; 
(Anexar a documentação solicitada neste anexo); 
 

DOCUMENTAÇÃO 

O candidato deverá apresentar, para comprovação da condição de carência socioeconômica, documentação 
comprobatória de: 
 
A) IDENTIFICAÇÃO; 
B) RENDA; 
C) COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA; 
D) SITUAÇÃO DE MORADIA; 
E) IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU); 
 
A) DA COMPROVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Para comprovação de identificação do candidato e de todas as pessoas relacionadas no Formulário de 
Informações Socioeconômicas, inclusive sua família de origem, se for o caso, deverão ser encaminhadas, de 
acordo com a faixa etária, as fotocópias das documentações, a seguir: 

 
a) Para maiores de 18 anos: documento de identificação e documento no qual conste o número do CPF, ambos 
de órgão oficial. Entende-se como documento de identificação: carteira de identidade, carteira nacional de 
habilitação, carteira de registro de categoria profissional ou passaporte. 
b) Para menores de 18 anos: certidão de nascimento ou documento de identificação; se for o caso, fotocópia de 
certidão ou outros documentos, expedidos por juiz, referentes a tutela, termo de guarda e responsabilidade, em 
nome de uma das pessoas relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas. 
Para as pessoas que são casadas legalmente ou que possuem união estável formalizada deverá ser 
encaminhada a fotocópia da certidão de casamento ou termo de união estável. 
 
B) DA COMPROVAÇÃO DE RENDA 
 
- Todas as pessoas maiores de 18 anos (ou menores de 18 anos que exerçam atividade remunerada) deverão 
encaminhar fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, páginas: “Identificação”, 



“Qualificação Civil”, páginas de “Contrato de Trabalho” onde constem registro de vínculo empregatício e a 
página seguinte em branco, “Alteração Salarial”, “Anotações Gerais”.  
- Todas as pessoas maiores de 18 anos deverão entregar o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, 
documento obtido junto a qualquer agência do INSS sem necessidade de agendamento prévio. 
 
Além da Carteira de Trabalho e Previdência Social, deverão ser encaminhadas fotocópias das documentações a 
seguir, de acordo com a situação específica: 
 
a) Para os desempregados: fotocópia da rescisão de contrato ou da comunicação de dispensa, em situação de 
desemprego recente (até seis meses), e do comprovante de recebimento de seguro-desemprego, se houver. 
Anexar também declaração datada e assinada pelo declarante informando desemprego, com assinatura de duas 
testemunhas e cópia da identidade destas. 
b) Caso todo o grupo familiar apresente ausência de renda por desemprego, esta situação deverá ser 
devidamente comprovada; além disso, o candidato deverá informar a renda mensal, o tempo em que a família 
se encontra nesta condição e como tem suprido suas necessidades financeiras, através de declaração, datada e 
assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da 
fotocópia da carteira de identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
c) Para aqueles que nunca exerceram atividade remunerada, declaração datada e assinada pelo declarante 
informando tal situação, com assinatura de duas testemunhas e cópia da identidade destas. 
d) Para os trabalhadores informais e /ou autônomos: declaração datada e assinada pelo declarante 
informando atividade exercida e renda recebida, com assinatura de duas testemunhas e cópia da identidade 
destas. 
Carnê de autonomia – Guia de Recolhimento ao INSS (GPS) 
e) Funcionários Públicos: Contra-cheque dos últimos 3 meses 
f) Para os trabalhadores prestadores de serviço, terceirizados, cooperativados e/ou contratados 
temporariamente: fotocópia dos contracheques dos últimos 3 meses, na falta destes, enviar declaração em  
papel timbrado com o CNPJ da empresa, datada e assinada pelo empregador e/ou órgão pagador, informando a 
atividade desempenhada e o valor bruto mensal recebido.  
g) Para os proprietários ou pessoas com participação em cotas de empresas: declaração contábil de 
retirada de  pró-labore dos últimos 3 meses, fotocópia de todas as páginas da Declaração do Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica (DIRPJ), referente ao ano-base vigente entregues à Receita Federal, e do respectivo recibo de 
entrega. 
Para as empresas inativas: encaminhar fotocópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, que 
pode ser obtido no endereço eletrônico da Receita Federal. 
h) Para os microempreendedores individuais: declaração de renda, datada e assinada pelo trabalhador e por 
duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade 
e do documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas, informando a atividade desempenhada 
e o valor bruto mensal recebido, além do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) dos 3 úlitmos 
meses e  do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual obtido no endereço 
www.portaldoempreendedor.gov.br. 
i)Para as microempresas inativas: encaminhar fotocópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 
que  pode ser obtido no endereço eletrônico da Receita Federal. Na falta deste, encaminhar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, com a baixa da inscrição do MEI. 
j) Para os trabalhadores rurais (empregado, produtor, parceiro, meeiro, arrendatário e pescador artesanal): 
declaração de renda, datada e assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não 
pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade e do documento oficial onde conste o 
número do CPF das testemunhas, ou outro documento comprobatório, informando a atividade desempenhada e 
a renda mensal recebida. 
l) Para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença (ou outros benefícios) do INSS: 
detalhamento de crédito (obtido no endereço www.previdenciasocial.gov.br); na falta deste, enviar documento 
onde conste o número do benefício e o extrato bancário com valor de crédito do INSS, devidamente 
identificado, referente aos 3 últimos meses. Não será considerado como comprovante de pagamento o extrato 
bancário constando apenas a informação do valor de saque do benefício. 
m) Para os aposentados e pensionistas da administração pública municipal, estadual ou federal: 
contracheques dos últimos 3 meses. 
n) Caso a família possua bens alugados a terceiros: fotocópia dos recibos de aluguel referentes aos 3 últimos 
meses, ou de outro documento que comprove esta situação. 
0) Caso o candidato e/ou outro membro do grupo familiar receba pensão alimentícia: fotocópia dos 
contracheques dos últimos 3 meses ou de outro documento que comprove o valor da pensão alimentícia; na 



falta destes, encaminhar declaração datada e assinada pelo provedor da pensão e por duas testemunhas 
maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade e do documento 
oficial onde conste o número do CPF das testemunhas, informando o valor bruto mensal referente ao 
pagamento da pensão alimentícia. 
p) Para os estagiários e bolsistas (estudantes de graduação, mestrado e doutorado) remunerados e jovens 
aprendizes:  fotocópia do Termo de Contrato de Estágio ou documento similar, além da fotocópia dos 
contracheques dos últimos 3 meses, na falta destes, encaminhar declaração em papel timbrado com o CNPJ da 
empresa, datada e assinada pelo empregador e/ou órgão pagador, informando a atividade desempenhada e o 
valor bruto mensal recebido. 
q) Caso o candidato e/ou outro membro do grupo familiar receba benefícios governamentais (Governo 
Federal, Estadual e/ou Municipal): fotocópia do comprovante de pagamento atualizado referente ao respectivo 
Programa Social, ou seja, Bolsa Família, Renda Melhor ou similares. 
 
 
C) DA COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
Para toda pessoa relacionada no Formulário de Informações Socioeconômicas – 
 
a)Para maiores de 18 anos – Contas em seu próprio nome ( gás, luz, internet, celular) ou uma declaração 
informando o endereço com duas testemunhas ( Anexar documento de identificação das testemunhas); 

. 
b) Para menores de 18 anos -Uma declaração informando o endereço com duas testemunhas (Anexar    
documento de identificação das testemunhas) 
 
 
D) DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MORADIA 
 
Para comprovação da situação de moradia do candidato, deverão ser encaminhadas as fotocópias das 
documentações a seguir, de acordo com a situação específica: 
 
a) Imóvel próprio: escritura ou promessa de compra e venda do imóvel; caso o documento não esteja em 
nome de uma das pessoas relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas, encaminhar, também, 
declaração explicando os motivos deste fato. Na declaração deverá constar data e assinatura do declarante e de 
duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, como também fotocópia da carteira de 
identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
b) Imóvel próprio em financiamento: comprovante do financiamento referente aos últimos 3 meses; caso o 
documento não esteja em nome de uma das pessoas relacionadas no Formulário de Informações 
Socioeconômicas, encaminhar, também, declaração explicando os motivos deste fato. Na declaração deverá 
constar data e assinatura do declarante e de duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, 
como também fotocópia da carteira de identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das 
testemunhas. 
c) Imóvel alugado: contrato de locação e os recibos do aluguel dos últimos 3 meses; caso o documento não 
esteja em nome de uma das pessoas relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas, encaminhar, 
também, declaração explicando os motivos deste fato. Na declaração deverá constar data e assinatura do 
declarante e de duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, como também fotocópia da 
carteira de identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
d) Imóvel cedido: declaração informando a cessão do imóvel, datada e assinada pelo cedente e por duas 
testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade e do 
documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
e) Imóvel de posse ou ocupação: documento emitido pela Associação de Moradores. Na falta deste, 
declaração informando a situação do imóvel, datada e assinada pelo declarante e por duas testemunhas 
maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade e do documento 
oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
f) Residência em hotel, pensão, alojamento ou afins: recibos de pagamento dos últimos 3 meses; na falta 
destes, declaração contendo o valor do aluguel, datada e assinada pelo locador e por duas testemunhas 
maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade e do documento 
oficial  onde conste o número do CPF das testemunhas. 



g) Residência no local de trabalho: declaração explicando a situação, datada e assinada pelo empregador e 
por duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de 
identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
h) Outra situação de moradia: declaração explicando a situação, datada e assinada pelo declarante e por duas 
testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, além da fotocópia da carteira de identidade e do 
documento oficial onde conste o número do CPF das testemunhas. 
 
 
E) DA COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 
 
Para comprovação da situação do IPTU, deverão ser encaminhadas as fotocópias das documentações a seguir, 
de acordo com a situação específica. 
 
a) Recebe cobrança de IPTU: carnê referente ao ano-base (páginas de identificação do proprietário, endereço 
do  imóvel e valor do imposto). 
b) Não recebe cobrança de IPTU: comprovante de isenção, referente ao ano-base ; ou declaração explicando  a 
situação, datada e assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à  
família, além da fotocópia da carteira de identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das 
testemunhas. 
c) No caso de o carnê ou de o comprovante de isenção do IPTU não estar no nome de uma das pessoas 
relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas, encaminhar, também, declaração explicando a 
situação, datada e assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à 
família, além da fotocópia da carteira de identidade e do documento oficial onde conste o número do CPF das 
testemunhas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Pedido de isenção para   MESTRADO (    )  ou  DOUTORADO(     ) 

Número de inscrição: _______________________ (Disponibilizado no site do CEPED no ato da inscrição) 

Linha de pesquisa: Empresa e atividades econômicas (   )    Teoria e Filosofia do Direito (   )  Direito da Cidade 
(   )   Direito Civil (    )Direito do trabalho e Previdenciário (   )  Direito Internacional (  ) Direito Processual (  )  
Direito Público (  )  Direito Penal  (  )  Finanças Publicas e Tributação e desenvolvimento (  )  

Nome completo: ______________________________________________________________________ 

Endereço completo: ____________________________________________________________________ 

CPF:________________________ 

RG:_________________________  

Telefones para contato:__________________________________________________________________ 

E-mail para contato:_____________________________________________________________________ 

Informar renda per capita familiar:  

Quadro de Composição Familiar e Renda: 

 Nome Grau de 
parentesco 

Idade Escolaridade Ocupação Tipo de 
Vínculo 

Renda Imposto 
de 

Renda 

1 PRÓPRIO       Isento                    

Não 
Isento                              

2        Isento                    

Não 
Isento                              

3        Isento                    

Não 
Isento                              

4        Isento                    

Não 
Isento                              

5        Isento                    

Não 
Isento                              

                                                        Total de Rendimentos Familiares: R$_________________________ 

Rio, __________ de _____________________ de ______________ 

________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 


