ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL Nº 008-A/2018
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
O MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS, representado pelo Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor
MAURÍCIO SOLIGO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
emendas, com fulcro no Art. 37, da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar a
COMPLEMENTAÇÃO do item 4.2 do Edital nº 008/2018 e a prorrogação do período de solicitação de
cancelamento e devolução de taxa de inscrição, a qual passa a constar conforme segue:
4.2. Para o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO e a DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, o candidato
deverá preencher o requerimento, Anexo I do Edital nº 008/2018, informando o Banco, Agência e Conta
Corrente e proceder de acordo com uma das formas abaixo, à sua escolha:
a) ENTREGA PESSOAL: O requerimento, Anexo I do Edital nº 008/2018, devidamente preenchido, deverá
ser entregue pessoalmente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, situado na Av. Eng. Firmino
Girardello, nº 85, Bairro Centro, no Município de Getúlio Vargas/RS, durante o período de 12 a 19/01/2018,
impreterivelmente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h, munido de documento de identidade original e comprovante do pagamento da taxa de
inscrição original (boleto bancário quitado).
a1) Será aceito pedido de devolução do valor da taxa de inscrição por procuração, desde que entregue o
instrumento de mandato outorgado através de instrumento público ou particular, contendo poder específico para
tal finalidade, conforme Anexo II do Edital nº 008/2018, com reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante,
acompanhado de documento de identidade original do outorgado e comprovante do pagamento da taxa de
inscrição original (boleto bancário quitado).
b) VIA RECURSO ON-LINE: Durante o período de 12 a 19/01/2018, impreterivelmente, o candidato
deverá abrir um formulário de recurso na área do candidato, no site www.objetivas.com.br, e anexar os
seguintes documentos:
a) cópia do requerimento, Anexo I do Edital nº 008/2018, devidamente preenchido e assinado;
b) cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário quitado);
c) cópia do documento de identidade.
As demais disposições do Edital nº 008/2018 permanecem válidas e inalteradas.
Getúlio Vargas, 12 de janeiro de 2018.

MAURÍCIO SOLIGO,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.

ROSANE FÁTIMA CARBONERA CADORIN,
Secretária de Administração.
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