
 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 011, DE 30 DE JANEIRO DE 2017. 
 

 
 
 
 

 
 

A Presidenta da Comissão Organizadora do Concurso Público 

regido pelo edital nº 001/2016, no uso de suas legais e, 

CONSIDERANDO que não obstante o item 2.2.5 dispor que não 

haverá devolução do valor da inscrição, salvo se cancelada a realização do concurso, 

mesmo que o candidato tenha efetuado o pagamento em duplicidade ou tenha a sua 

inscrição não homologada; 

 

CONSIDERANDO que não obstante o item 2.5.2 dispor que a 

inscrição somente será confirmada quando o pagamento da taxa de inscrição for 

efetivamente ratificada através de arquivos em meio eletrônico denominado de 

“retorno bancário”; 

 

CONSIDERANDO que não obstante o item 2.6.5 dispor que em caso 

de o candidato ter efetuado o pagamento e sua inscrição não ter sido confirmada é de 

sua exclusividade e inteira responsabilidade encaminhar e-mail para 

exataconsultoria2015@gmail.com para averiguação e retorno até a verificação nos 

dias 5 a 6/01/2017, cujas datas foram alteradas para o período de 18 a 19/01/2017, 

através do Edital Complementar nº.007/2016; 

 

CONSIDERANDO que não obstante o item 9.2 dispor que a inscrição 

neste concurso público para todo e qualquer efeito de direito expressa o conhecimento 

e aceitação por parte dos candidatos das normas constantes desse edital; 

 

RESOLVE: 

 

I- Tornar público que a administração municipal, por sua mera 

liberalidade e discricionariedade promoverá a restituição apenas e tão somente 

das despesas desprendidas com a taxa de inscrição aos candidatos que 

efetuaram o pagamento e não tiveram as suas inscrições homologadas em 

mailto:exataconsultoria2015@gmail.com


virtude da inobservância do item 2.6.5 do edital, mediante requerimento 

devidamente protocolizado por meio eletrônico, através do Protocolo Web 

disponível no site municipal, no prazo de até cinco dias úteis a partir da data da 

publicação do presente, desde que instruído com as seguintes informações: 

a)  número de inscrição e identificação do cargo; 

b) nome completo, RG e CPF do candidato; 

c) comprovante de pagamento da inscrição; 

d) dados bancários do candidato, contendo a agência e a 

conta, especificando se tratar de conta corrente ou conta 

poupança. 

 

II- A restituição de que trata o inciso I somente será efetuada 

por meio de transação bancária eletrônica e exclusivamente em conta de 

titularidade do candidato. 

Registre-se e publique-se.  
 
Campos de Júlio, 30 de janeiro de 2017. 
 

 
 

PRISCILA ZANETTI FAGUNDES CECHINEL 
Presidenta da Comissão Organizadora 

do Concurso Público  


