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COMUNICADO 01 

 
Destacamos que, por força do Decreto Municipal nº 088, de 16 de outubro de 2019, os Concursos 001, 002 e 

003/2019 foram CANCELADOS e as informações e valores pagos nestes certames NÃO se comunicam com 

os Concursos de 2020. Os candidatos que ainda não solicitaram a devolução da taxa de inscrição dos 

certames de 2019 deverão solicitar conforme segue: 

 

1. DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos com inscrição deferida conforme 
Anexo I do Edital nº 004/2019, DEVERÃO preencher o requerimento, Anexo I deste Edital, individualizado em 
caso de inscrição em mais de um cargo, solicitando a devolução do valor pago a título de inscrição.  
 
1.1 Para a DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá preencher o requerimento, Anexo I 
deste Edital, individualizado em caso de inscrição em mais de um cargo, informando o Banco, Agência e 
Conta Corrente e proceder de acordo com uma das formas abaixo, à sua escolha: 
 

a) ENTREGA PESSOAL: O requerimento, Anexo I deste Edital, devidamente preenchido e assinado, 
deverá ser entregue pessoalmente na Prefeitura Municipal, situada na Rua Joaquim Boeing, nº 40, Bairro 
Centro, no Município de Ituporanga/SC, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 12h e 
das 14h às 17h, munido de documento de identidade original. 

 
a.1) Será aceito pedido de devolução do valor da taxa de inscrição por procuração, desde que entregue o 

instrumento de mandato outorgado através de instrumento público ou particular, contendo poder específico 
para tal finalidade, conforme Anexo II deste Edital, com reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante, 
acompanhado de documento de identidade original do outorgado. 

 
b) VIA E-MAIL: O requerimento, Anexo I deste Edital, devidamente preenchido e assinado, deverá ser 

encaminhado, via E-MAIL, para devolucaoconcurso2019@ituporanga.sc.gov.br. 
 
b.1) Ser estiver inscrito em mais de um cargo, o candidato poderá enviar todos os requerimentos 

relativos à inscrição para cada cargo, conforme o item 1.1.b deste Edital, em um único E-mail. 
 

1.2 O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária informada 
no Anexo I deste Edital, em até 7 dias uteis contados da data do pedido. O preenchimento correto do 
requerimento, Anexo I deste Edital, é de total responsabilidade do candidato ou de seu procurador.  

 

 

 

11 de março de 2020. 

Municipio de Ituporanga/SC. 
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ANEXO I - REQUERIMENTO 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
Eu, ________________________________________________________________________________, inscrito 

no CPF sob o nº __________________________________________, portador do RG nº 

______________________________________, inscrito no Concurso Público nº __/____ do Município de _______ - Edital 

nº ___/____, sob nº ________________________, para o cargo de 

______________________________________________________, venho REQUERER A DEVOLUÇÃO DA TAXA 

PAGA  A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO CARGO ACIMA ESTIPULADO, correspondente ao valor de R$ ____ 

(________________).  

Para tanto informo conta bancária para depósito, conforme segue: 

 

Banco__________________ Agência____________________ Conta Corrente nº 

________________________ 

Nome do Correntista: 

________________________________________________________________________ 

CPF do Correntista: 

_________________________________________________________________________ 

 
Orientação: imprima este formulário, preencha-o e assine-o, após, digitalize-o com escâner ou até mesmo faça 
uma fotografia do documento para poder anexá-lo ao e-mail. É imprescindível que os dados sejam informados de 
forma legível e corretamente para fins de deferimento da solicitação. 

 

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
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ANEXO II 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
 

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O  
 
 
 

Eu, _____________________________________________________________________, 

___________________(nacionalidade), __________________(estado civil), _____________________(profissão), inscrito 

no CPF sob o nº_______________________, RG nº_______________________, residente e domiciliado 

na__________________________________________________________, nº_____, complemento_______, 

Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP 

_______________________, filho de___________________________________ e 

_____________________________________, email________________________________________________, por este 

instrumento particular, nomeio e constituo _________________________________________________, 

___________________(nacionalidade), ____________________(estado civil), ___________________(profissão), inscrito 

no CPF sob o nº_______________________, RG nº______________________, residente e domiciliado 

na__________________________________________________________, nº_____, complemento_______, 

Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP 

_______________________, email________________________________________________, como meu procurador, 

com poderes específicos para SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 

__/___ DO MUNICÍPIO DE _______ - EDITAL Nº __/_____ - para o cargo de 

__________________________________________________. 

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
 
 
 

 


