PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ / SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020

Considerando o Decreto nº 4.452, de 07 de abril de 2020, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, em razão da
anulação do Concurso nº 001/2020, autoriza a restituição dos valores pagos a título de taxa de inscrição, convocase os candidatos habilitados para requererem a devolução do valor relativo à taxa de inscrição, conforme os
termos do presente Edital:
1. Considera-se habilitado à devolução o candidato que efetuou a inscrição para o Concurso Público 001/2020,
com o pagamento da taxa de inscrição de acordo com cargo pretendido.
2. Para solicitar a restituição da sua taxa de inscrição, o candidato deverá encaminhar no e-mail:
contato@institutoexcelenciapr.com.br, no período de 13 a 20 de abril de 2020, 01 (uma) via do formulário
constante no Anexo I, devidamente preenchido, cópia dos RG e CPF e comprovante de pagamento da Taxa de
Inscrição.
3. A restituição do valor da taxa de inscrição será efetuada mediante transferência bancária em conta-bancária de
titularidade do candidato, devendo este ser o primeiro titular da conta.
4. O candidato deverá prestar todas as informações constantes no formulário para requerimento, sendo
imprescindíveis as informações relativas à conta bancária, para recepcionar a restituição pretendida.
5. As informações prestadas no requerimento de devolução da taxa são de inteira responsabilidade do candidato.
O Município e a Excelência Seleções & Concursos Públicos Ltda, não se responsabilizarão por dados indicados
de forma incorreta ou incompleta, bem como por pedidos de ressarcimento efetuados por qualquer meio, forma ou
períodos diferentes dos indicados neste Edital.
6. Efetivada a devolução, que será comprovada mediante recibo de depósito na conta informada no formulário,
será dado por encerrado o compromisso do Município perante o Candidato Requerente.
7. Somente os Candidatos Requerentes que realizarem corretamente todos os procedimentos descritos neste
Edital terão o valor da taxa de inscrição devolvido, através de depósito em conta bancária indicada por este.
8. Os assuntos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Excelência Seleções & Concursos Públicos Ltda.

Osvaldo Cruz, 07 de abril de 2020.

COMISSÃO CONCURSO PÚBLICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ / SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2020

À COMISSÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO NO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.

REQUERIMENTO

Eu, ______________________________________________,inscrito(a) no Concurso Público nº
001/2020,
para o
cargo de
________________________________,
solicito
a
devolução no valor de R$
(
), referente à taxa de inscrição paga, para
o referido Concurso, em virtude do que consta no Decreto Municipal nº 4.452, de 07 de abril de
2020.

DADOS DO REQUERENTE
Endereço:

Nº:

Bairro:
Cidade:

Estado:

Cep:

Telefone:

Email:
RG:

CPF:

DADOS BANCÁRIOS:
Banco:

Nº da conta:

Agência:

Operação:

Osvaldo Cruz/SP,

___de

de 2020.

Assinatura do Candidato Requerente
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