CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS/MG
EDITAL Nº 02, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

EDITAL 02/2020
A Câmara Municipal de Arcos, no uso de suas atribuições, torna pública a retomada das atividades do
certame com reabertura do processo de inscrições.
1. O Concurso Público será realizado de acordo com o cronograma abaixo delimitado, sendo certo que
o Edital nº 01 de 22 de novembro de 2019 será retificado e ajustado de acordo com as datas e prazos.

Reabertura do Período de inscrições

14/09 a 01/10/2020

Reimpressão do boleto (último dia para pagamento)

02/10/2020

Divulgação do deferimento preliminar de inscrições (Geral + PcD + Atendimento Especial)

16/10/2020

Divulgação do deferimento definitivo de inscrições (Geral + PcD + Atendimento Especial)

26/10/2020

Divulgação dos locais de prova (CCI)

26/10/2020

Realização da Prova Objetiva

01/11/2020

2. Fica assegurada a devolução do valor pago a título de taxa de inscrição aos candidatos que não mais se
interessarem em participar do certame, em razão da alteração da data, por meio de formulário de solicitação
constante do Anexo I deste ato.
2.1 Os pedidos de devolução poderão ser solicitados no prazo de de 20 (vinte) dias úteis contados a partir da
Publicação deste Edital, observadas as regras dispostas no item 10 do Edital de Abertura do certame.
3. Todas as demais normas editalícias permanecem inalteradas.
Registra-se, publique-se e cumpra-se,
Arcos/MG, 14 de setembro de 2020.

Presidente da Câmara Municipal de Arcos
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS/MG
EDITAL Nº 02, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

Prezado(a) candidato(a),
Informamos que para solicitar a devolução do valor pago a título de taxa de inscrição deverá informar
obrigatoriamente todos os dados solicitados (nome, RG, CPF, entre outros), além da indicação dos dados bancários
para ressarcimento (banco, agência, conta corrente e nome/CPF do titular).

DADOS PESSOAIS:
Nome Completo:
RG:
CPF:
Número de Inscrição:

DADOS BANCÁRIOS:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
(ou) Conta Poupança:
Nome do Titular da Conta:
CPF do Titula da Conta:

A devolução do valor pago a título de taxa de inscrição implica no cancelamento da respectiva inscrição.

Assinatura por extenso do candidato requerente, de próprio punho
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