
CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Estado de Minas Gerais

EDITAL 01/2020 

COMUNICADO  DE REINICIO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O IADHED, vem por meio dessa, informar a todos os Candidatos que o Concurso Público Edital nº
01 de 2020, teve seu prosseguimento definido pela Comissão Organizadora do Concurso Público e
a Câmara Municipal de Manhuaçu.

A  decisão  foi  tomada,  após  reunião  com  o  Ministério  Público,  devido  à  inexistência  de
impedimentos no Minas Consciente do Governo de Minas Gerais ou em decreto municipal. 

Solicitamos que todos verifiquem o Edital de Retificação divulgado no site do IADHED.

Em cumprimento ao subitem 7.6.1 do Edital será aberto o prazo para solicitação de devolução da
inscrição e a desistência de participação no Certame aos interessados.

Para solicitar a devolução, o candidato deverá acessar sua Área do Candidato, com seu CPF e
senha, clicar em “Anexar Documentos” e enviar através do sistema a declaração de solicitação
de devolução e desistência, conforme documento anexo a esse comunicado.

Período de solicitação: 10 a 18 de junho de 2021

Os candidatos que não solicitarem a devolução dentro do prazo e da forma estipulada nesse
comunicado terão suas inscrições automaticamente homologadas e, não podendo mais realizar
a solicitação de devolução.

Sendo os que nos cabe informar.

Manhuaçu, 09 de junho de 2021.

Comissão do Concurso
IADHED



CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Estado de Minas Gerais

EDITAL 01/2020 

ANEXO

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO E DESISTÊNCIA

Eu  ____________________________________________________   CPF  _________________________,  através
dessa  declaro  que não tenho  mais  interesse  em participar  do Concurso  Público da Câmara
Municipal de Manhuaçu, Edital 01/2020, sendo assim, solicito a devolução da taxa de inscrição
para o Cargo______________________________ no valor de R$___________.

Dados bancários para devolução:

Nome do Banco:___________________________           Número do Banco:_________________________
Número da agência:___________________________ Número da conta:__________________________
Número da operação (caso tenha):______________________
(     ) conta corrente ou (    ) conta poupança

Telefone de contato:
E-mail de contato:
Número do RG:

Manhuaçu, ______ de junho de 2021.

Obs: e obrigatório o envio de um documento de identidade com assinatura, bem como todas as
informações solicitadas nesse Termo, a falta de informação impossibilita a devolução. 

ASSINATURA DO REQUERENTE

ESPAÇO PARA INSERIR DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO
PREFERÊNCIA CNH OU RG PARA CONFERÊNCIA DA ASSINATURA


