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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI – SP 

EDITAL DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 
 
BRÁS DE SARRO, Prefeito Municipal de Pirangi, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista a suspensão do Concurso Público – Edital nº 01/2016 especificamente para o 
cargo de Procurador Municipal, definida em sede de liminar no Mandado nº 698.2016/000879-
6, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO: Em virtude da suspensão supramencionada, todos os candidatos para o 

cargo de Procurador Municipal, com inscrições homologadas, conforme Edital de 

Homologação das Inscrições – Pós Recursos, publicado em 08 de junho de 2016, deverão 

solicitar o cancelamento da inscrição já realizada e a respectiva devolução do valor pago 

a título de inscrição.  

1.1. Para a DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá preencher o 
requerimento, Anexo I deste Edital, 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 deste Edital, devidamente 
preenchido, deverá ser entregue pessoalmente na Prefeitura Municipal de Pirangi, 
Departamento de Tesouraria, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Centro, no 
Município de Pirangi, durante o período de 19/12/2016 a 23/12/2016, impreterivelmente, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 09:00hs às 10:30hs e das 13:00hs às 
14:30hs, munido de documento de identificação com foto. 

 
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 deste, com 
reconhecimento de firma em cartório pelo outorgante, acompanhado de documento de 
identificação original com foto do outorgado. 

 
a2).DEPÓSITO EM CONTA: O depósito do valor referente à devolução da taxa de 

inscrição será realizado na conta bancária informada no Anexo I deste Edital, durante o 
período de 26/12/2016 a 30/12/2016. O preenchimento correto do requerimento, Anexo I deste 
Edital, é de total responsabilidade do candidato ou de seu procurador.  

 
2. Não haverá aproveitamento da inscrição para outro certame; Não haverá 

outro momento para solicitação de devolução. 
 
 
 

 

                  Município de Pirangi, em 16 de dezembro de 2016. 
       
 
 
 
                                     BRÁS DE SARRO 
                                     Prefeito Municipal 
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ANEXO I - REQUERIMENTO 
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Eu, 

____________________________________________________________________________

____, inscrito no CPF sob o nº __________________________________________, portador 

do RG nº ______________________________________, inscrito no Concurso Público nº 

01/2016 do Município de Pirangi - Edital nº 01/2016, sob nº ________________________, para 

o cargo de Procurador Municipal, venho REQUERER O CANCELAMENTO DA MINHA 

INSCRIÇÃO E A DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO CARGO 

ACIMA ESTIPULADO, correspondente ao valor de R$ ____ (________________).  

 

Para tanto informo conta bancária para depósito, conforme segue: 

 
 

Banco__________________ Agência____________________ Conta Corrente nº ________________________      

Nome do Correntista: ________________________________________________________________________ 

CPF do Correntista: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
 

 
 
 

 

                            

(Testemunha/RG)   (Testemunha/RG) 
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ANEXO II 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O  

Eu, 

_____________________________________________________________________, 

___________________(nacionalidade), __________________(estado civil), 

_____________________(profissão), inscrito no CPF sob o nº_______________________, 

RG nº_______________________, residente e domiciliado 

na__________________________________________________________, nº_____, 

complemento_______, Bairro____________________, na cidade 

de______________________________/____, CEP _______________________, filho 

de___________________________________ e 

_____________________________________, 

email________________________________________________, por este instrumento 

particular, nomeio e constituo _________________________________________________, 

___________________(nacionalidade), ____________________(estado civil), 

___________________(profissão), inscrito no CPF sob o nº_______________________, RG 

nº______________________, residente e domiciliado 

na__________________________________________________________, nº_____, 

complemento_______, Bairro____________________, na cidade 

de______________________________/____, CEP _______________________, 

email________________________________________________, como meu procurador, com 

poderes específicos para SOLICITAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E A DEVOLUÇÃO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 DO MUNICÍPIO DE PIRANGI - EDITAL 

Nº 01/2016 - para o cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO. 

 

     

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 
. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato 

 


