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INSTRUÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO 
VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
• Leia atentamente o Edital de Convocação para solicitação de isenção do 
pagamento do valor da inscrição para o Processo de Seleção acima e as 
instruções abaixo antes de preencher o Formulário Sócio-econômico. 
 
DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA AO FORMULÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO: 
 
1) DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO CANDIDATO – Cópia (frente e verso) de um 
dos documentos relacionados abaixo: 
 
Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou pelas 
Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de exercício profissional ou Conselho de 
Classe, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de 
Habilitação - modelo novo (somente modelo aprovado pelo Artigo 159 da Lei nº 9.503 
de 23 de setembro de 1997) ou Passaporte (no prazo de validade) ou Carteira Funcional 
do Ministério Público. 
 
 
2) Comprovaçã do CadÚnico- Cópia do comprovante de inscrição no CadÚnico 

 
2.1. De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 2/10/2008, o candidato 

poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, declarando estar inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e ser 
obrigatoriamente egresso de instituição de ensino superior pública ou 
obrigatoriamente beneficiário de bolsa integral de estudo oficial. 

 
2.2. A UFMG, por meio do Número de Identificação Social (NIS), procederá à 

consulta no órgão competente, podendo o candidato ter o seu pedido Deferido 
ou Indeferido, de acordo com o art. 2º doDecreto nº 6.593/2008. 

 
2.3. Os dados informados no ato da inscrição deverão estar em conformidade com 

os dados utilizados no CadÚnico, caso contrário ocorrerá inconsistência e 
indeferimento da solicitação. 

 
2.4. Estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) não implica 

automático cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal – CadÚnico, exceto em caso de coincidência dos dois 
números. 

 
2.5. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-

se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 
de setembro de 19793. 

 
2.6. A resposta da solicitação de isenção da Taxa de Inscrição será comunicada ao 

candidato pelo e-mail fornecido no ato do preenchimento da referida solicitação, 
até o dia 26 de outubro de 2018, pela secretaria do Programa. 
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3) SITUAÇÃO DE ESCOLARIDADE – Cópia de documento que comprove a 

escolaridade do candidato, obrigatoriamente egresso de instituição de ensino superior 
pública ou obrigatoriamente beneficiário de bolsa integral de estudo oficial 
comprovada. 
  

a) Comprovante de matrícula em curso de graduação; ou 
b) Diploma de curso superior. 
 
• Não serão analisados os documentos cuja cópia esteja ilegível nem será aceita a 
anexação de documentos fora de prazo. 
• A falta parcial ou total de informações e/ou documentos é de inteira responsabilidade 
do candidato, sendo esta situação motivo para indeferimento da solicitação de isenção. 
• Conforme o Edital de Convocação, os candidatos que tiverem seus pedidos negados 
não serão reavaliados, não cabendo, portanto, qualquer recurso administrativo. 
 
Aos candidatos que de acordo com o artigo 1º do Decreto nº 6.593, de 2/10/2008,  

solicitar isenção da taxa de inscrição ( declarando estar inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e ser obrigatoriamente egresso de 

instituição de ensino superior pública ou obrigatoriamente beneficiário de bolsa integral 

de estudo oficial) deverá encaminhar, a documentação, conforme o item 3.5, 3.5.1, 

3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 do edital, descritas nas instruções para solicitação de isenção, 

bem como o formulário sócio econômico, pessoalmente ou por SEDEX, na secretária 

do Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária, sala 246 prédio do 

DCCV, localizado na Avenida Antônio Carlos, 6627, Caixa Postal 567- CEP 30123-970 

Belo Horizonte- Minas Gerais. 

 
 


