PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA- SP
PROCESSO SELETIVO 04/2015
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância
com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República
Federativa do Brasil, torna pública a Retificação do Edital de Abertura Publicado em 03 de dezembro de 2015, onde
constam erros sobre o item 3.4.
Onde se Lê:
3.4-

O valor correspondente à Taxa de Inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais), que será cobrada a título de
reembolso de despesas com materiais e serviços, sendo o mesmo para todos os Empregos Públicos.

Leia-se:
3.4-

O valor correspondente à Taxa de Inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), que será cobrada a título
de reembolso de despesas com materiais e serviços, sendo o mesmo para todos os Empregos Públicos.

Os candidatos que imprimiram os boletos e ainda não efetuaram os pagamentos, deveram reimprimir os boletos com os
valores corretos, devendo para tanto acessar o link http://www.aptarp.com.br/index.php?secao=reimp_boleto.php.
Os candidatos que já efetuaram os pagamentos e estão inscritos no Processo Seletivo nº 04/2015 da Prefeitura
Municipal de Guariba deverão solicitar a devolução excedente do valor pago referente à taxa de inscrição, preenchendo
a “Solicitação de Reembolso” e apresentação da cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
Para solicitar o reembolso do valor da taxa de inscrição paga, o candidato deverá solicitar o reembolso do valor
excedente, junto a Prefeitura Municipal de Guariba.
Ressalta-se que a apresentação do formulário de “Solicitação de reembolso” para a Prefeitura Municipal de Guariba é
necessário e indispensável, sendo a única forma da Prefeitura Municipal de Guariba ter ciência dos dados bancários dos
candidatos para proceder com a devolução dos valores pagos.
Os valores serão devolvidos pela Prefeitura Municipal de Guariba por meio de depósito em conta bancária indicada pelo
candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiro, no período de até 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data do recebimento do formulário.
Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que
não aceite depósitos de terceiros.
Não serão aceitos formulários de solicitação de reembolso de taxa de inscrição que estejam ilegíveis, incompletos, com
informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato. A Prefeitura Municipal de Guariba se reserva o
direito de solicitar os documentos comprobatórios de pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário referente à
inscrição e respectivo comprovante de pagamento), caso necessário.
Guariba, 04 de dezembro de 2015.

DR. FRANCISCO DIAS MANCANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA- SP
PROCESSO SELETIVO 04/2015
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Eu, _____________________________________________________________________________
Candidato inscrito no Processo Seletivo nº 04/2015 da Prefeitura de Guariba sob o nº de
inscrição:_____________;
Portador Carteira de Identidade nº_____________________________________________________
E do CPF:________________________________________________________________________
venho solicitar o reembolso do valor excedente pago nas inscrições para o PROCESSO SELETIVO
04/2015.

Dados do Requerente

Nome do Titular da conta: ______________________________________________
Banco:_______________________________________________________________
Agência:_____________________________________________________________
Conta Corrente nº _____________________________________________________
Telefone:_____________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________

