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CONCURSO PUBLICO 

DO MUNICIPIO DE TAPIRA – MG 

01-2016 

 
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO  

DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1º) Os candidatos do Concurso do Municipio de Tapira – mg, Deverá preencher o formulário em anexo, e 

juntamente, deverão remeter cópia do CPF e do comprovante do pagamento ou deposito Identificado, caso 

existente. Os arquivos deverão ser encaminhados ao seguinte e-mail: procuradoria@tapira.mg.gov.br 

2º) Caso o candidato não disponha de condições para o preenchimento e envio deste formulário e seus anexos 

por meio eletrônico, poderá dirigir-se à Prefeitura Municipal de Tapira - MG, Centro, no horário compreendido entre 

as 08 as 11:30 e 13:00 as 17 horas, onde será atendido. 

3º) Estou ciente de que com esta devolução, estarei automaticamente excluído do Concurso Público sob Edital nº 

001/2016 para o cargo ao qual estou inscrito, porém, mantida a possibilidade de nova inscrição no futuro 

concurso a ser lançado. 

4º) Não será efetuada devolução da taxa de inscrição em contas bancárias que não sejam do próprio candidato. 

Caso o candidato não possua conta corrente ou poupança em seu nome, deverá, obrigatoriamente, dirigir-se à 

Divisão de Protocolo da Prefeitura Municipal de Tapira - MG, visando abertura de processo e posterior 

recebimento por meio de cheque nominal.  

5º) As devoluções serão efetuadas em até 10 (dez) dias, contados da sua solicitação, salvo qualquer necessidade 

de complemento.  

6º) O presente formulário deverá ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Tapira – MG.  

7º) A solicitação de devolução de taxa de inscrição poderá ocorrer a qualquer momento a criterio do candidato. 

8º) A restituição da taxa de inscrição deverá ocorrer em até 60 dias da data de publicação do cancelamento do 

Concurso. 
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CONCURSO PUBLICO 

DO MUNICIPIO DE TAPIRA – MG 

01-2016 

 
Excelentíssimo  Sr. 

Prefeito Municipal de Tapira – MG 

Liliane Machado Costa Venâncio 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO 

DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 Eu, ______________________________________________________________________, portador do 

RG _______________________________ e CPF _____________________________, inscrito no Concurso 

Público sob edital 001/2016 para o cargo de ____________________________                

_____________________________________, sob a Importancia de R$ ______________________, solicito a 

devolução, por meio de depósito em conta corrente/poupança, abaixo indicada, do valor pago pela taxa de 

inscrição, para o referido Concurso Público, em virtude da sua anulação. 

 Anexo a este termo, os documentos solicitados (cópia do CPF e cópia do comprovante de recolhimento 

da taxa de inscrição caso ainda existente). 

 

1 – DADOS BANCÁRIOS: 

 Nome do Titular da Conta: ____________________________________________________ 

 CPF do Titular da Conta: _____________________________________________________ 

 Banco: ____________________________________________________________________ 

 Agência: __________________ Conta: __________________________________________ 

 Tipo de Conta: _____________________________________________________________ 

   

2 – DADOS PARA CONTATO: 

 Telefone: ____________________________________ 

 E-mail: _________________________________________________ 

 

________________________, _______, de _____________________, de 2017. 

 

 

Assinatura 


