
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA 

                                          CNPJ: 06.439.988/0001-76. 
CONCURSO PÚBLICO 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

A   V   I   S O 
 

 

A Comissão Organizadora do Concurso de Viana – MA informa que o período de 

inscrição para os candidatos que se inscreveram no concurso anterior - Concurso Público 

n º 001/2014, que tiveram inscrições deferidas, e que tem o direito de pleitear a 

compensação de pagamento do boleto (Inscrição com desconto do pagamento) será 

adiada para até dia 16 de outubro do corrente ano. 

Assim, o candidato inscrito no concurso anterior - Concurso Público n º 001/2014, 

deverá: 

a) se inscrever no concurso atual para o cargo que deseja a inscrição e gerar boleto 

de inscrição. 

b) Enviar e-mail para o endereço eletrônico crescer.descontoviana@gmail.com 

com o título “ Inscrição com Desconto” o comprovante de inscrição e dados pessoais: 

nome completo, CPF e telefone atualizados. 

d) Fazer a complementação do valor da inscrição através de depósito bancário 

conforme os dados: 

Banco: Caixa Econômica Federal  

Agência: 3495  

Conta: 71038-5 

Operação: 006 

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – MA, CNPJ: 06.439.988/0001-76. 

Atenção!!! Não será aceito depósito através de envelope. 

O valor do referido depósito deve ser realizado conforme as diferenças nos valores 

de inscrição abaixo especificado: 

a) Candidato Inscrito no nível médio no Concurso Público n º 001/2014, que deseja 

se inscrever no nível superior no Concurso Público n º 001/2019: valor igual R$ 80,00 

mailto:crescer.descontoviana@gmail.com


b) Candidato Inscrito no nível médio no Concurso Público n º 001/2014, que deseja 

se inscrever no nível médio no Concurso Público n º 001/2019: valor igual a R$ 35,00 

c) Candidato Inscrito no nível médio no Concurso Público n º 001/2014, que deseja 

se inscrever no nível fundamental no Concurso Público n º 001/2019: valor igual a R$ 

25,00 

d) Candidato Inscrito no nível superior no Concurso Público n º 001/2014, que 

deseja se inscrever no nível superior no Concurso Público n º 001/2019: valor igual a R$ 

50,00 

e) Candidato Inscrito no nível superior no Concurso Público n º 001/2014, que 

deseja se inscrever no nível médio no Concurso Público n º 001/2019: valor igual R$ 5,00 

f) Candidato Inscrito no nível superior no Concurso Público n º 001/2014, que 

deseja se inscrever no nível fundamental no Concurso Público n º 001/2019 - não precisa 

fazer depósito. 

Somente será deferida a inscrição do candidato que seguir rigorosamente os 

passos acima em UM ÚNICO EMAIL, caso contrário deverá fazer a inscrição por meio do 

pagamento do valor integral da inscrição 

 

Contamos com a compreensão de todos e estamos abertos a demais 

esclarecimentos.  

 

Teresina, 04 de outubro de 2019 

 

Comissão Organizadora do Concurso 
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