
TAXA DE INSCRIÇÃO, CONDIÇÕES, DOCUMENTOS NECESSÁRIO S 
PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO E AMPARO LEGAL 

 

TAXA (R$)  CONDIÇÃO DOCUMENTOS AMPARO LEGAL 

90,00 
Candidato oriundo de 
Escola Particular e/ou  
Candidato treineiro. 

- Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (original) 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (original e fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio, 

ou Declaração de que está concluindo em 2009 (exceto treineiro) 

45,00 

Candidato oriundo de 
Escola Pública de 
qualquer Unidade da 
Federação. 

- Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (original) 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino                    

Médio, ou Declaração de que cursou os três anos do Ensino Médio 
ou que está concluindo o 3º ano em 2009  

- Fotocópia do Histórico Escolar 

Resolução CONDIR 
Nº 009/2009, de 
12.08.2009. 

 
27,00 

Candidato oriundo de 
Escola Pública do Piauí 
(concludentes de 2005 a 
2009). 

- Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (original) 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio, 

ou Declaração de que cursou os três anos ou que está concluindo o 
3º ano em 2009, em escolas públicas do PI  

- Fotocópia do Histórico Escolar 
- Declaração de que não esteja matriculado em qualquer   Instituição 

de Ensino Superior, bem como de que não possui qualquer curso 
superior 

Lei Estadual 
Ordinária Nº 5.624, 
de 29.12.2006. 

- 

Candidato cuja 
solicitação de isenção 
tenha sido DEFERIDA 
pelo Edital PREX Nº 
09/2009 de 13.04.2009. 

- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio, 

ou Declaração de que está concluindo em 2009. 

Lei Estadual 
Ordinária Nº 5.624, 
de 29.12.2006 e 
Edital PREX Nº 
09/2009. 

 
- 

Candidato doador de 
sangue. 

- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino     

Médio, ou Declaração de que está concluindo em 2009 
- Declaração de efetivo doador do HEMOPI; 
- Fotocópia da Carteira de Doador do HEMOPI; 
- Fotocópia do Histórico do HEMOPI contendo no mínimo três 

doações voluntárias de sangue efetuadas no período de 21.09.2008 
a 09.10.2009 

Lei Estadual Nº 
5.397, de 
29.06.2004. 

- Candidato doador de 
medula óssea. 

- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino     

Médio, ou Declaração de que está concluindo em 2009 
- Declaração de efetivo doador do HEMOPI; 
- Fotocópia da Carteira de Doador do HEMOPI; 
- Fotocópia do Histórico do HEMOPI. 

Lei Estadual Nº 
5.397, de 
29.06.2004. 

- Candidato portador de 
deficiência. 

- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio, 

ou Declaração de que está concluindo em 2009 
- Laudo médico  
- Formulário para requerimento de atendimento especial (Anexo 7 do 

Edital)  

Lei Estadual Nº 
4.835, de 
23.05.1996. 

 
Conforme 

enquadramento 
do candidato 

nas condições 
constantes 

deste Quadro. 
 

 
Candidato 
concorrente ao 
sistema de reserva 
de vagas por cotas. 
 

- Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (original) 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino 
  Fundamental e Médio, ou Declaração de que está concluindo o 

Ensino Médio em 2009 
- Fotocópia do Histórico Escolar (Ensino Fundamental e Médio) 
- Fotografia colorida e recente nas dimensões 5X7 (somente para 

candidatos a cotas para negros) 
- Autodeclaração (somente para candidatos a cotas para negros) 

Resolução 
CONSUN 
Nº 007/2008, de 11 
de julho 
de 2008. 
 

 
Conforme 

enquadramento 
do candidato 

nas condições 
constantes 

deste Quadro. 

Candidato ao Programa 
Nacional de 

Aperfeiçoamento de 
Servidores Públicos – 

PNAP 
60% das vagas 

destinadas a servidores 
públicos efetivos e 40% 

comunidade. 

 
- Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (original) 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida 
- Documento de Identificação (fotocópia) 
- Fotocópia do CPF 
- Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio 

ou Declaração de que está concluindo o Ensino Médio em 2009 
- Cópia do último contracheque e do Termo de Posse ou equivalente. 

- 

 


