CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS –
PI
AVISO ACERCA DO CANCELAMENTO DO CONCURSO E DA DEVOLUÇÃO DAS
TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO
Em cumprimento aos termos do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado
entre o Ministério Público Estadual, o Município de Oeiras e a EMPRESA CRESCER
CONSULTORIA, no último dia 11/02/2020, o contrato de prestação de serviço para
realização de concurso público assinado entre estes dois últimos está rescindido, de forma
que, o certame não mais se realizará por meio da CRESCER CONSULTORIA.
Frente ao CANCELAMENTO DO CONCURSO, os candidatos que efetivaram
suas inscrições, fazem jus à compensação financeira por meio do pedido de:
Devolução do valor pago a título de taxa, por meio de requisição assinada do
formulário abaixo disponibilizado, devendo informar todos os dados
solicitados, e solicitar dentro do prazo para tal evento que vai da data de
publicação deste aviso até às 23:59 do dia 17/04/2020.
Demais esclarecimentos podem ser obtidos pelos meios convencionais de
contato da CRESCER CONSULTORIA.
Crescer Consultorias
Comissão Organizadora

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME
CNPJ: 09.375.709/0001-46
(86) 3303-3883

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS – PI

Requerimento de Devolução de Taxa

Nome Completo

CPF
Cargo
Valor Pago
Dados Bancários (Para os candidatos que tenham conta bancária)
Banco
Agência
Conta

( ) Poupança: ___________________
( ) Corrente:_____________________

( ) Não possuo conta bancária: receberei por meio de ordem de pagamento bancário em conta bancária
da Caixa Econômica Federal vinculada a meu CPF.
Local, Data e Assinatura:

Instruções:
01 – Preencher, assinar e enviar escaneado até o dia 17/04/2020.
02 – Enviar para o e-mail crescer.oeiraspi@gmail.com com o assunto “Pedido de Devolução de Taxas”.
03 – Os pedidos serão analisados individualmente e, caso confirmado, o valor será ressarcido em até 30
(trinta) dias uteis a contar do deferimento do pedido.
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