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NOTA DE ESCLARECIMENTO REFERENTE À ISENÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

 

 
Prezados candidatos, 

Com intuito de esclarecer o procedimento referente à solicitação da 

isenção da taxa de inscrição, informamos: 

• A solicitação da Inscrição com isenção da taxa deve ser realizada 

no ato da inscrição. 

• Os dias para solicitação da isenção da taxa de inscrição são 11 e 12 

de janeiro de 2021. 

• O candidato que deseja solicitar a isenção da taxa de inscrição 

precisa apresentar o(s) documento(s) referente a apenas um dos 

itens do edital citados nos tópicos: 6.2.1 ou 6.2.2 ou 6.2.3. 

• Os documentos para isenção referente a qualquer um dos tópicos 

citados acima devem ser enviados em arquivo único, na inscrição e 

em PDF. 

• SE o candidato se enquadrar no item 6.2.1(Número de Identificação 

Social – NIS) deverá apresentar a comprovação de inscrição no NIS / 

Cadúnico. 

• Se o candidato se enquadrar no item 6.2.2 (Cadúnico) – o candidato 

precisa enviar a comprovação atualizada do Cadúnico. 

• Nos Itens 6.2.1 ou 6.2.2 que exigem a comprovação de inscrição do 

Cadúnico, a mesma deve ser atualizada (nos últimos 90 dias) e deverá 
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conter o código ou chave de verificação de autenticidade, emitido no 

próprio comprovante de inscrição. 

• Se o candidato se enquadrar no item 6.2.3 (Parecer social) O 

candidato precisa solicitar da PRPG/UFPB, o parecer social. Para 

este fim, o candidato precisa enviar para a PRPG, conforme 

orientado no edital, os documentos necessários. 

Devido a pandemia, a UFPB tem vários setores em Home Office, 

neste sentido, os candidatos que não conseguirem solicitar o 

parecer social na PRPG poderão anexar na inscrição, os seguintes 

documentos: identidade, comprovante de residência, 

comprovante de renda individual ou familiar igual ou inferior a  

um salário mínimo e meio (carteira de trabalho ou contracheque 

ou comprovante de contribuição previdenciária e/ou declaração 

de próprio punho assinada( se for autônomo), e histórico escolar 

da rede pública ou como bolsista integral da rede privada. 

• A comprovação de renda seja ela individual ou familiar deverá ser 

dos últimos três meses, não tendo validade as comprovações de 

renda emitidas há mais de 90 dias (em caso de contracheques, 

declarações e comprovantes de contribuição previdenciária). 

• Todos os documentos apresentados serão analisados e passíveis de 

deferimento ou indeferimento. 

 
 
 

 
Adriana Gomes Cézar Carvalho 

Coordenação do Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Hospitalar. 


