
 

 

CURSO FUNDAMENTOS DA EXPERIÊNCIA PSICANALÍTICA 

 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 

 
 
 

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, resolve retificar o anexo I, Requerimento de Isenção 
do pagamento da Taxa de Inscrição, do edital do Curso Fundamentos da Experiência Psicanalítica – 
2018. 
 

Onde se lê: 

ANEXO I 

SERVIÇO DE GESTÃO ACADÊMICA LATO SENSU 
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Eu, _____________________________________________________________________________, 
(Nome completo do candidato) 

 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________________________________, 
 
emitida pelo(a)_____________________________, e CPF nº_______________________________, 
 
residente na______________________________________________________________________, 
                                                                   (endereço  completo) 
 
venho requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao processo seletivo do Curso de 

Especialização em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, pelo que declaro fazer jus nos termos do 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), sob o número__________________________________. 

 
Estou ciente de que a apresentação de declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei. 

  
Rio de Janeiro,       de_________________de 2017. 

 
 

________________________________________ 
(Assinatura do candidato – próprio punho) 

 

 



 
 
 

Leia- se: 

ANEXO I 

SERVIÇO DE GESTÃO ACADÊMICA LATO SENSU 
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Eu, _____________________________________________________________________________, 
(Nome completo do candidato) 

 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________________________________, 
 
emitida pelo(a)_____________________________, e CPF nº_______________________________, 
 
residente na______________________________________________________________________, 
                                                                   (endereço  completo) 
 
venho requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao processo seletivo do Curso de 

Atualização em Fundamentos da Experiência Psicanalítica, pelo que declaro fazer jus nos termos do Decreto 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico), sob o número__________________________________. 

 
Estou ciente de que a apresentação de declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei. 

  
 

Rio de Janeiro,       de_________________de 2017. 
 
 

________________________________________ 
(Assinatura do candidato – próprio punho) 

 

                                                                                                                       Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017 

 

A Coordenação do Curso. 


