Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria Municipal de Administração

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA
DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo Público do Município de Timóteo – Edital nº. 02/2017, de 25/11/2017.
(preencher abaixo com letras de forma)
Nome
Identidade (RG)

______ CPF

Endereço Completo
______ CEP _____
Telefone 1

Telefone 2

Cargo de Inscrição

________________

Número de Inscrição ______________________ ______________
DADOS BANCÁRIOS
Banco ____________________________________________________________________

Agência com dígito __________ - ____

Número da conta com dígito _______ - _____

O (A) Candidato (a) acima qualificado vem REQUERER a DEVOLUÇÃO da Taxa de Inscrição, em
face da exclusão do cargo para o qual se inscreveu no Processo Seletivo Público do Município de
Timóteo – Edital nº. 02/2017, publicado em 25 de novembro de 2017. Declaro estar ciente que
deverei preencher e em seguida protocolar este documento na Prefeitura de Timóteo (Comissão de
Processo Seletivo: Setor de Protocolo – Praça Cidadã do Paço Municipal – Timóteo/MG – CEP
35182-901, no horário das 13h às 17h de segunda a sexta-feira, e que a devolução será processada
exclusivamente pelo Município; declaro também ter conhecimento das ORIENTAÇÕES GERAIS
constantes da página 2/2 deste Requerimento.

Nestes termos, pede deferimento.

Timóteo - MG,___ de

de 201__.

Nome completo conforme consta no documento de identidade do (a) requerente
ou de seu (sua) Procurador (a) devidamente credenciado.

Nome do (a) Procurador (a)
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ORIENTAÇÕES GERAIS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Requerimento para devolução de Taxa de Inscrição devidamente preenchido;
- Cópias do CPF e Carteira de Identidade do Candidato;
* Pedidos efetuados por meio de Procurador deverão ser acompanhados do respectivo
Instrumento de Procuração (assinatura com firma reconhecida).
* O candidato que optar por encaminhar o formulário via SEDEX ou AR, deverá fazer constar
na parte frontal do envelope informações para facilitar a identificação do assunto, sendo:
nome completo; número de inscrição no Processo Seletivo; e também os dizeres: “Pedido de
Restituição da Taxa de Inscrição do PSP (Edital 002/2017)”.
Observação: Somente serão aceitos os pedidos de restituição mediante apresentação, pelo
Requerente ou seu Procurador, de toda documentação e providências acima citadas.

(página 2/2)

