Prefeitura Municipal de Coroatá
CNPJ:06.331.110/0001-12
Rua Senador Leite, nº 827, Centro
CEP 65415-000 – COROATÁ – MA

Edital Nº 001 /2019.

Regulamenta Devolução da Taxa de Inscrição do
Concurso Público e dá Outras Providencias.
O Prefeito Municipal de Coroatá, Estado do Maranhão, torna público para o
conhecimento dos interessados, que:
Considerando o disposto no item 2.10 do Quinto Aditivo ao Edital do Concurso Público que prevê a isenção da
Taxa de Inscrição do Concurso Público Municipal objeto do Edital 001/2018;
Considerando que o após o resultado dos pedidos de isenção deferidos foi constatado que alguns candidatos
haviam pago a sua inscrição no Concurso Público;
Considerando, finalmente que, o item 2.13 do Quinto Aditivo prevê a devolução de pagamento das inscrições
para os candidatos que pagaram a mesma e tiveram o pedido de isenção deferido,
RESOLVE:
Art. 1º. Normatizar os procedimentos para a devolução dos valores pagos por ocasião da inscrição no Concurso.
Art. 2º. A devolução será feita mediante envio do Formulário Anexo a presente Portaria para o email
coroatacomissao2018@gmail.com.
§ 1º. O direito de requer a devolução mencionada no presente artigo poderá ser exercido no período de 23 a 31
de Janeiro de 2019.
§ 2º. O prazo de devolução do valor solicitado será de até 72 (setenta e duas) horas do recebimento do
formulário, desde que o mesmo atenda aos requisitos solicitados.
§ 3º. Junto com o formulário de solicitação de devolução, o candidato deverá enviar o comprovante de
pagamento, cópia da carteira de identidade e CPF.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coroatá – Ma, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove.

Luis Mendes Ferreira Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Coroatá
CNPJ:06.331.110/0001-12
Rua Senador Leite, nº 827, Centro
CEP 65415-000 – COROATÁ – MA

MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAR DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
Concurso Público
Edital 001/2018

REQUERIMENTO
Eu, ______________________________________________________________________________________, RG Nº _______________________, CPF
Nº _____________________________________________inscrito no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Coroatá–MA,
Edital 001/2018, para o cargo de _____________________________________________________, em função do deferimento do
pedido de isenção e considerando que a Taxa de Inscrição foi paga, pelo presente, REQUEIRO a devolução da
referida taxa no valor de R$_____________________ (______________________) do referido concurso e que a mesma seja
depositada na Conta Corrente Nº _______________,

Agência Nº

_________________

do Banco

_____________________________________, em nome de __________________________________________________________________________.

___________/_________________/2019
Local e Data
______________________________________________________________________
Assinatura do Candidato

OBS:
Enviar junto ao requerimento, a cópia da carteira de identidade e comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.

