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DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, EDITAL
001/2018.
Dispõe sobre a devolução dos valores referente à taxa de inscrição do Concurso
Público para provimento de cargos efetivos da Municipalidade – Edital nº 01/2018, de
18 de maio de 2018.
Para obtenção do reembolso os inscritos deverão se valer dos seguintes
procedimentos:
1 – Preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição, cujo modelo se
encontra disponível na Seção de Ouvidoria e/ou no site da Prefeitura de Capão Bonito
(www.capaobonito.sp.gov.br).
2 – Os candidatos deverão anexar ao pedido, cópia da Carteira de Identidade RG, CPF
e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
3 – Os candidatos deverão informar no formulário supra descrito, os seguintes dados:
3.1 – O Cargo para o qual se inscreveu, bem como o número de inscrição.
3.1.1 - A ausência de informação quanto ao número de inscrição não implicará no
indeferimento do pedido, uma vez que a Administração possui referida informação.
4 - A devolução da taxa de inscrição se dará em espécie na tesouraria do Município ou
para os candidatos que moram fora da cidade através de depósito em conta bancária,
mediante apresentação de cópia do cartão bancário constando agência e conta, desde
que sejam Bancos que possuam agência domiciliada nesta Municipalidade.
5 - Pedido efetuado através de procurador deverá ser acompanhado do respectivo
Instrumento de Procuração com firma reconhecida, bem como documentos pessoais
do procurador.
6 - O candidato que não residir no Município poderá encaminhar o formulário
devidamente preenchido e assinado via email (ouvidoria@capaobonito.sp.gov.br)
7 – O valor a ser devolvido, será referente à taxa de inscrição com os devidos
acréscimos legais.
8 – O requerimento de que se trata o presente, será realizado a partir do dia 10 de
outubro de 2018.
8.1– O direito do inscrito de pleitear a devolução da taxa de inscrição do Concurso
Público, Edital 001/2018 prescreve no dia 25 de novembro de 2018.
CONTINUA
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Formulário De Requerimento De Devolução Do Valor Da Taxa De Inscrição
Eu___________________________________________________________________,
portador do RG _______________________ e CPF____________________________,
inscrito
no
Concurso
Público
001/2018,
para
o
cargo
de
__________________________________________, n° da inscrição________, regido
pelo Edital de Abertura nº 001/2018, solicito a devolução do valor pago pela taxa de
inscrição do referido Concurso Público, em virtude do que consta no Decreto nº
130/2018, que dispõe sobre a revogação em seu inteiro teor do Processo Licitatório
Tomada de Preço n° 12/2017, cujo objeto é prestação de serviços técnicos
especializados para o planejamento, organização e execução de Concurso Público
para preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo e formação de cadastro
reserva.
Anexo a este termo, seguem as cópias simples dos documentos solicitados (carteira
de Identidade, CPF e comprovante de recolhimento da taxa de inscrição).

2–Dados para Contato:
Telefone: ____________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________

_______________, _______ de ________________ de 2018.
_____________________________
Assinatura

Declaro para os devidos fins de direito, ter recebido da Prefeitura Municipal de Capão Bonito,
a importância de R$___________(_____________________________________________)
Referente à restituição de taxa de inscrição do Concurso Público 01/2018, devidamente
corrigida, para qual dou total e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar em tempo
algum.
Capão Bonito/SP, ____de________________de 2018.
Ass.:______________________________________

