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Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo - IADHED

EDITAL 01/2020

COMUNICADO  RESTITUIÇÃO

O IADHED informa a todos os candidatos  a abertura de prazo para solicitação de devolução da taxa de
inscrição,  para  os  candidatos  que  não  mais  puderem ou  não  tiverem mais  interesse  em participar  do
Certame, com data remarcada para o dia 03 de outubrode 2021.

Assim prevê o Edital:

6.8.1. A taxa de inscrição, uma vez paga, somente será devolvida nos casos de: cancelamento, anulação
ou suspensão do Concurso; pagamento em duplicidade ou extemporâneo. 

Os candidatos deverão preencher o anexo I desse comunicado e enviar via Área do Candidato, clicando em
“Enviar Documentos”.

Importante: os valores da taxa de inscrição, são recolhidos (através de boletos bancários) diretamente na
conta da SAE no banco Caixa Econômica Federal, sendo assim, ao anexar o protocolo de solicitação no
sistema  do  IADHED  o  mesmo  será  encaminhado  para  SAE,  que  será  a  responsável  em  realizar  as
devoluções das taxas pagas. 

Período para solicitação da devolução das taxas de inscrição: 00h00min do dia 15 de setembro de 2021 até
as 23h00min do dia 22 de setembro de 2021.

Sendo o que nos cabe informar.

Ituiutaba, MG, 15 de setembro de 2021.



Superitendência de Água e Esgoto de Ituiutaba
Minas Gerais

Instituto Assistencial de Desenvolvimento Humano, Educacional e Desportivo - IADHED

ANEXO

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO E DESISTÊNCIA

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

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:

Ituiutaba, ______ de setembro 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
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