PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
A empresa CONSEP – CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS LTDA,
CONSIDERANDO o Decreto nº 006/2020, de 16 de março de 2020, o qual determinou a
suspensão do Teste Seletivo Simplificado do Município de Sucupira do Riachão-MA, por prazo
indeterminado, diante da emergência administrativa decorrente da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO o cancelamento do Teste Seletivo objeto do Edital 001/2020, conforme Art. 1º
do Decreto Municipal Nº 029/2021;
CONSIDERANDO a rescisão amigável do contrato nº 186/2020 firmado entre a Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão e a CONSEP;
CONSIDERANDO que durante o ano de 2021, diante da continuidade da pandemia da Covid-19, e
em obediência a LC 173/2021 a realização do certame restou prejudicada;
CONSIDERANDO os princípios que regem o tratamento que devem ser dados aos candidatos;
CONSIDERANDO a Cláusula Terceira do Termo de Distrato do Contrato que trata da devolução
das inscrições,
RESOLVE, a partir da presente data iniciar o processo de devolução das inscrições do Teste
Seletivo da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA, para o candidatos que pagaram a
taxa de inscrição, sendo que o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Requerimento
da Devolução da Taxa de Inscrição, em anexo, e juntamente com a cópia da carteira de identidade,
enviar para o email (seletivosucupira2020@gmail.com). Para maiores informações o candidato
poderá obter através do telefone 86 994085323 (watzap).
O prazo de devolução será de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento
do email, desde que o candidato tenha atendido os requisitos de solicitação.
Cabe observar que as contas a serem indicadas devem ser junto ao Banco do Brasil ou Bradesco,
ou através do PIX, em nome do Candidato.
Teresina – PI, 31 de Maio de 2021
CONSEP – CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS LTDA
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REQUERIMENTO PARA SOLICITAR DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO TESTE
SELETIVO EDITAL 001/2020

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA
Teste Seletivo
Edital 001/2020
REQUERIMENTO

Eu, ______________________________________________________________________________________, inscrito no Teste
Seletivo da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA – Edital 001/2020, através da
inscrição Nº_________para o cargo de ____________________________________________________________________,
pelo presente, REQUEIRO a devolução da taxa de inscrição do referido Teste Seletivo e que a
mesma seja depositada na Conta Corrente Nº _________________________, Agência Nº
_________________________ do Banco _____________________________________, ou através de PIX
___________________________________ em nome de _____________________________________________________________.
___________/_________________/2021
______________________________________________________________________
Assinatura do Candidato

OBS:
1. Enviar junto com o requerimento, a cópia da carteira de identidade
2. O número da inscrição o candidato poderá obter no site da CONSEP, Concursos,
Concursos em andamento, Sucupira do Riachão, Inscrições deferidas. No relatório, o
número da inscrição estará a esquerda.
3. Caso a conta a ser depositado a restituição não seja do candidato, o presente requerimento
deverá ter a FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

Rua Coronel César n° 2007, 1º Andar - Bairro Piçarreira – CEP 64055-645
Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822
www.consep-pi.com.br

