
 

 

 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – Edital N º 01/2013  

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES 

 
O Município de Contagem vem a público INFORMAR que, tendo em vista, o cumprimento da 

recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Notificação 038/2013/PJPP/CONT), para 

SUSPENDER, de forma cautelar, o Processo Seletivo Simplificado – PSS, regido pelo Edital N° 01/2013, 

Quadro de Pessoal da Administração Direta, para o cargo de Auxiliar de Serviços escolares, os candidatos 

inscritos que pagaram a taxa de inscrição, poderão requerer a DEVOLUÇÃO do valor da taxa de inscrição 

de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

1 – Em conformidade com o item 4.3 do Edital PMC nº 01/2013: 

1.1. Preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição disponível  no    endereço   eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos ; 

1.2. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de 

inscrição:  

a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;  

b) cargo para o qual se inscreveu;  

c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF 

do candidato (a conta deverá ser do candidato);  

d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.  

1.3.  Imprimir o formulário e assiná-lo. 

1.4. O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por 

terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo candidato e acompanhado da cópia do documento 

de identidade do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício,  por uma das seguintes formas:  

a) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos – Endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 

2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h horas, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso).  

b) via SEDEX OU AR, postado  nas Agências  dos  Correios,  com  custo  por  conta  do  candidato,  

endereçado  à FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos - Processo Seletivo Simplificado - 

PSS da Prefeitura Municipal de Contagem- Edital nº. 01/2013 - Endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 

2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. 

1.5.  No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição - Processo 

Seletivo Simplificado - PSS da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital nº. 01/2013, nome completo, 

número da inscrição e número do documento de identidade.  

 

Contagem, 06 de setembro de 2013. 

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de 

Contagem 

Decreto 141, de 15/08/2013 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos


 

 

 

 

EDITAL N° 01/2013  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CARGO DO 

QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

____________________________________________________________________________________________ 

Nome do (a) requerente 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Número da identidade                                         Número da inscrição do(a) candidato(a)  

 

_________________________________________      ________________________________________________ 

Cargo para o qual se inscreveu                                                 Telefones com código de área para contato 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Endereço Completo 

 

DADOS BANCÁRIO DO CANDIDATO 

____________________________________________      __________________________________________  

Nome e número do banco                                                              Nome e número da agência com dígito 

 

____________________________________________      __________________________________________  

      Número da conta corrente do titular da conta                                        CPF do titular da conta 

 

O candidato acima qualificado, que preencha os requisitos do item 4.3 do Edital 01/2013, vem REQUERER a 

DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado - PSS da Prefeitura Municipal de Contagem – 

Cargo de auxiliar de Serviços Escolares - Edital Nº. 01/2013. 

Anexar cópia do documento de identidade do candidato.  

Nestes termos, pede deferimento.                                    Contagem, ____ de ________________________de 2013 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 

 

___________________________________________________________________ 

Nome do procurador 

 

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 

EDITAL nº. 01/2013 - Processo Seletivo Simplificado - PSS - de Provas para contratação temporária de cargo do 

Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Contagem/MG. 

(    ) DEFERIDO    (    ) INDEFERIDO 

De Acordo:_____________________________________Em: ___/ ____/ 2013 


