CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
AVISO A TODOS OS CANDIDATOS – ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
PARA CANDIDATOS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME DE 2016
Considerando o ajustado no Termo de Ajuste de Conduta nº 04/2018, assinado
entre o representante do Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Brejo de Areia, em que
ficou estabelecida a obrigação do Município em “compensar, restituir ou isentar do pagamento
da taxa de inscrição aqueles candidatos que assim manifestarem”, especificamente para
aqueles que se inscreveram no Concurso Público de 2016;
Objetivando a regularização dos candidatos que fizeram suas inscrições no certame
de 2016, de forma a não ficarem em prejuízo com relação aos valores já pagos anteriormente;

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Brejo de
Areia RESOLVE o que segue:
01 – RETIFICAR os cargos que constem a expressão “código de pagamento com
desconto” para fazer constar o termo “código de pagamento com isenção”.
02 – ALTERAR a redação dos itens 3.3 a 3.6 do Edital que passa a ser a seguinte:
3.3. O candidato inscrito no concurso lançado em Setembro/2016 poderá realizar nova inscrição
neste certame com isenção do valor da taxa de inscrição, bastando para isso a devida
comprovação de inscrição do concurso anterior, devendo o interessado:
a) Demonstrar seu nome na lista de inscrições deferidas do concurso anterior;
b) Enviar a demonstração do item “a”, até às 23:59 do último dia previsto para as inscrições,
para crescer.descontobrejodeareia@outlook.com, com o título “Inscrição com Desconto”;
c) Realizar a nova inscrição no cargo desejado neste novo certame no código de inscrição do
cargo desejado, desde que seja no mesmo nível de escolaridade do cargo inscrito no certame
passado.
3.4. (Retirado)
3.5. (Retirado)
3.6. (Retirado)
03 – AVISAR aos candidatos que tenham realizado suas inscrições para estes
cargos com isenção e que, eventualmente, já tenham efetuado os pagamentos que podem
solicitar
a
restituição
dos
valores
pagos
por
meio
do
e-mail
CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME
CNPJ: 09.375.709/0001-46
Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI Telefone:
(86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com

crescer.descontobrejodeareia@outlook.com, com o título “Restituição”, informando o
nome completo, cargo para o qual foi realizada a inscrição e dados bancários para que seja
realizada a devolução.
04 – AVISAR aos candidatos que solicitaram inscrições com descontos
anteriormente e tenham enviado suas documentações regularmente não precisam reenviar a
mesma.

Sem mais para o momento e certos da compreensão dos envolvidos.
Crescer Concurso
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