
 
D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 132 (97) – 65, quarta-feira, 18 de maio de 2022 

ANEXO II - SITUAÇÕES 

SITUAÇÃO 1 - DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO/NÃO INGRESSOU NO 
MERCADO DE TRABALHO 

 

Eu, ______________________________, portador(a) do documento de 
identidade RG nº ______________________ e CPF nº 
______________________, DECLARO, sob pena das sanções cabíveis, para 
fins de concessão de isenção/redução do valor da taxa de inscrição, conforme 
Portaria CEETEPS-GDS 3250/2022, QUE ME ENCONTRO NA CONDIÇÃO DE:  

(__) DESEMPREGADO(A) desde __________________________ (data da 
baixa/saída/dispensa); 

(__) NÃO INGRESSEI NO MERCADO DE TRABALHO, e neste período tenho 
me mantido _________________________________________________ (meio 
pelo qual tem se mantido nesse período). 

__________________, ______ de _________ de 2022. 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante 

  



 
D.O.E.; Poder Executivo I, São Paulo, 132 (97) – 65, quarta-feira, 18 de maio de 2022 

ANEXO II - SITUAÇÕES 

SITUAÇÃO 2 - DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO OU 
INFORMAL/EVENTUAL 

Eu, ________________________________________________, portador(a) do 
documento de identidade RG nº __________________ e CPF nº 
________________, DECLARO, para fins de concessão de isenção/redução do 
valor da taxa de inscrição, conforme Portaria CEETEPS-GDS 3250/2022, 
EXERCER APENAS ATIVIDADE AUTÔNOMA/INFORMAL/EVENTUAL COMO 
________________________________ desde ____________(data) e ter uma 
renda mensal média de R$ _____________ reais. 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração juntamente com 
testemunha, para que se produzam seus efeitos legais. 

_________________, ______ de ___________ de 2022. 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

Testemunha 

Nome: _________________________________________________________ 

RG nº: __________________________ CPF nº ______________________ 

Endereço completo: ______________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Assinatura testemunha 
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ANEXO II - SITUAÇÕES 

SITUAÇÃO 3 - DECLARAÇÃO REFERENTE A MENORES DE IDADE QUE 
NÃO EXERCEM ATIVIDADE REMUNERADA 

 

Eu, _________________________________________________, portador(a) 
do documento de identidade RG nº __________________ e CPF nº 
________________, responsável pelo grupo familiar, DECLARO, para fins de 
concessão de isenção do valor da taxa de inscrição, conforme Portaria 
CEETEPS-GDS 3250/2022 que os menores de idade, relacionados a seguir, não 
exercem atividade remunerada: 

Nome completo.     Data de nascimento 

_____________________________________. _____/_____/________ 

_____________________________________. _____/_____/________ 

_____________________________________. _____/_____/________ 

_____________________________________. _____/_____/________ 

_____________________________________. _____/_____/________ 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração, para que se 
produzam seus efeitos legais. 

_________________, ______ de _________ de 2022. 

__________________________________________. 

Assinatura do declarante 

(responsável pelo grupo familiar) 

  


