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Mais de 1 milhão de pessoas do Cadastro Único
foram beneficiadas com a isenção de taxa em concurso
MDS esclarece dúvidas sobre quem tem esse direito e o procedimento
na hora de se inscrever nos certames
De 2008 até julho deste ano, foram concedidas 1.220.499 isenções de taxa de inscrições em diversos
concursos públicos do Executivo Federal realizados em todo o Brasil. Esse direito é garantido a todas as
pessoas com registro no Cadastro Único e está previsto no Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008. A
isenção da taxa de inscrição em concursos traz novas oportunidades para as famílias de baixa renda, porém há
dúvidas que precisam ser esclarecidas para ampliar ainda mais esse público.

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (até julho)
Total

Quantitativo de candidatos
isentos
9.624
26.525
105.658
215.571
577.178
285.943
1.220.499

Tem direito à isenção de taxa de inscrição o candidato que está no Cadastro Único e possui renda familiar per
capita de até meio-salário mínimo (R$ 339,00, atualmente) ou renda familiar total de até três salários-mínimos
(R$ 2.034,00).
Caso seja a primeira solicitação de isenção de taxa de inscrição, o candidato deve estar cadastrado há pelo
menos 45 dias no Cadastro Único. Essa informação deve ser divulgada ao candidato no momento do seu
cadastramento.
O pedido de isenção de taxa de inscrição ou a solicitação de recurso contra o indeferimento do pedido deverá
ser feito diretamente à instituição organizadora do concurso, conforme os prazos e regras previstas no edital
do certame.
Os dados cadastrais do candidato (nome, data de nascimento, RG, data de expedição do RG, órgão expedidor
do RG, CPF e nome da mãe) informados à instituição responsável pelo concurso devem ser iguais aos dados
registrados no Cadastro Único. Qualquer dado diferente causa a negativa do pedido do candidato.
O candidato que reside com a família deve ter todos os membros da família inscritos no Cadastro Único. É
importante seguir todas as instruções de cadastramento determinadas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. O cadastramento apenas do candidato, sem a indicação dos demais integrantes da
família e suas respectivas rendas, pode conceder uma isenção de taxa de inscrição indevida ao candidato que
não tem o perfil estipulado pela legislação, causando prejuízo aos cofres públicos. Além disso, a omissão de
informações ou a prestação de informações inverídicas podem configurar fraude ao Cadastro Único. Nesse
caso, o entrevistado, o entrevistador e o responsável pelo cadastramento podem ser responsabilizados civil e
criminalmente, pois devem zelar pela veracidade das informações prestadas e por suas repercussões. Para

mais informações, leia o Informe nº 362, de 25 de abril de 2013.
O resultado do pedido de isenção de taxa de inscrição pode ser consultado pelo candidato nos canais
informados em edital ou no Sistema de Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos (SISTAC), no site
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/publico/jsp/login.jsf.
ATENÇÃO: O Decreto 6.593/2008 prevê a isenção de taxa de inscrição apenas para concursos públicos do
Poder Executivo Federal. Concursos de outras esferas ou poderes seguirão a legislação específica quanto à
isenção de taxa de inscrição, podendo ou não utilizar o Cadastro Único.
Teleconferência sobre Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral
Na próxima segunda-feira, a TV NBR realizará mais uma Teleconferênca do MDS. O tema será a
Revisão Cadastral dos beneficiários do Programa Bolsa Família e a Averiguação Cadastral dos inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O programa televisivo é voltado para
esclarecer dúvidas dos Gestores Municipais do PBF e também da população. Assista e participe,
mandando suas perguntas para o e-mail tele@mds.gov.br ou pelo Twitter (@mdscomunicacao). O
programa ao vivo vai ao ar das 9h às 10h30 de 19 de agosto e terá reprises em diversos dias e
horários: quarta-feira, às 9h30, sexta-feira, às 15h30, e domingo, às 20h.
A captação do sinal da NBR pode ser realizada de várias formas, conforme parâmetros indicados a
seguir:
1) Assistir pelo canal 146 da Sky TV, pelo canal 696 da OiTV ou pelo canal 54 da EmbratelTV.
2) No site da EBC (http://conteudo.ebcservicos.com.br/streaming/nbr).
3) Via satélite:
Recepção digital
Satélite: Star One C2
Posição orbital do satélite: 70°W
Polarização: Horizontal
Frequência: 3632
Padrão: DVB-S
Symbol Rate: 4.6875
FEC 3/4
PID de vídeo: 0308
PID de áudio: 0256
PID de PCR: 8190

Recepção analógica
Satélite: Star One C2
Posição orbital do satélite: 70°W
Frequência: 4030
Banda L: 1120
Polarização: Vertical

4) Pela NET (canais das cidades que captam o sinal da NBR):
Anápolis (GO) –
12

Belo Horizonte
(MG) – 02

Blumenau (SC) –
19

Campo Grande
(MS) – 09

Florianópolis (SC)
– 19

Goiânia (GO) – 10

Ribeirão Preto
(SP) – 07

Rio de Janeiro
(RJ) – 04

Santos (SP) – 14

Brasília (DF) – 13
(no digital o canal
é 05)
Indaiatuba (SP) –
06

Campinas (SP) –
06

São José do Rio
Preto (SP) – 07

São Paulo (SP) –
05

Porto Alegre (RS)
– 15

Webconferência aborda resultados da parceria entre os Programas Bolsa Família e Mais
Educação
Com transmissão ao vivo pela internet no dia 21 de agosto, a webconferência divulgará os resultados da
adesão de escolas ao Programa Mais Educação (PME) em 2013, em parceria interministerial com o
Programa Bolsa Família (PBF).
A parceria PBF-PME atingiu marcas expressivas neste ano: mais de 50 mil escolas públicas no país

aderiram ao Programa Mais Educação; dessas, 64% (32 mil escolas) possuem maioria de estudantes em
situação de pobreza e extrema pobreza, ou seja, maioria de estudantes beneficiários do Programa Bolsa
Família. Os alunos passaram a ter acesso à educação integral com jornada ampliada de, no mínimo,
sete horas diárias.
Dirigida ao público das escolas participantes do PME e aos gestores locais dos Programas Mais Educação
e Bolsa Família, a webconferência ocorrerá no Ministério da Educação no dia 21/08, das
14h30 às 17h, com transmissão ao vivo e acesso pelo link http://portal.mec.gov.br/seb/transmissao. O
público poderá participar, enviando perguntas por e-mail (educacaointegral@mec.gov.br).

ANOTE NA AGENDA
1º a 27 de agosto – Período de inscrições ao Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social: Edição
Especial – Bolsa Família 10 anos;
31 de agosto – Prazo para prestação de contas da utilização dos recursos do IGD-M e IGD-E de 2012,
para os Conselhos (CMAS/CEAS).

PARA MAIS INFORMAÇÕES sobre o processo de Revisão Cadastral 2013, acesse o Fale Conosco do PBF
ou entre em contato com a Central de Relacionamento do MDS 0800 707 2003, que também funciona nos
fins de semana.

