
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 02/2020 

NOTA DE ESCLARECIMENTO  

REABERTURA DO PERÍODO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

O Município de Contagem, considerando: 

I -  o CANCELAMENTO do Processo Seletivo Simplificado – PSS, regido pelo 

Edital n° 02/2020, publicado no dia 23 de abril de 2021; 

II - o disposto no item 8, subitem 8.1, alínea “b” do Edital nº 02/2020; 

III - que após o vencimento do prazo para o preenchimento do formulário de 

solicitação da restituição do valor da taxa de inscrição, parte significativa dos 

inscritos não fizeram a solicitação; 

IV - ainda, o princípio da transparência na administração pública; 

Vem a público COMUNICAR a REABERTURA DE NOVO PRAZO para requerer 

a DEVOLUÇÃO do valor pago de acordo com os seguintes procedimentos, que 

se darão exclusivamente por meio eletrônico: 

1 – O Formulário de Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição será 

disponibilizado aos candidatos no endereço eletrônico: 

http://www.contagem.mg.gov.br/?se=concursos&concurso=651764, 

correspondente ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 02/2020, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da publicação desta nota de 

esclarecimento.  

2 – O candidato deve preencher o Formulário disponibilizado com os seguintes 

dados: 

a) nome completo, número do CPF, número da identidade e da inscrição do 

candidato;  

b) cargo para o qual se inscreveu; 

c) confirmação do valor a ser restituído;  

d) nome e número do banco, número da agência e dígito, número da conta, 

dígitos e tipo da conta do titular, que deverá obrigatoriamente ter o candidato 

como titular;  

http://www.contagem.mg.gov.br/?se=concursos&concurso=651764


e) número de telefones e e-mail, para eventual contato. 

3 – Após o preenchimento do Formulário e dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, o candidato deve confirmar via sistema, a declaração de responsabilidade, 

para efetivar a solicitação e então imprimir o seu comprovante. 

4 – O candidato acompanhará o andamento de sua solicitação informando o seu 

CPF no sistema. 

5 - A restituição do valor da taxa de inscrição será processada nos 20 (vinte) 

dias úteis seguintes ao término do prazo de 30 (trinta) dias úteis, por meio de 

depósito bancário na conta corrente indicada no respectivo formulário de 

restituição. 

 

Contagem, 14 de julho de 2021. 

 

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos 

Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem (Decreto nº 917/2019). 

 


