
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 
 

CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 
 

O Prefeito de Ouro Fino-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que fica EXCLUÍDO o Edital nº 001/2019, referente ao 
Processo Seletivo Público de Provas para contratação para exercício de funções públicas. 
 
O candidato que pagou a inscrição, poderá solicitar a restituição do valor da taxa de inscrição, conforme abaixo: 
 

1. Período: de 20/11/2020 a 21/12/2020. 

2. A solicitação da restituição deverá ser feita por escrito e deverá conter as seguintes informações: 

 nome completo do candidato; 

 cargo para o qual se inscreveu; 

 nome e número do banco (onde o valor devido será depositado); 

 número da agência com dígito; 

 número da conta com dígito; 

 nome completo e o número do CPF do titular da conta (caso a conta seja de terceiros, acompanhado da cópia do 
documento de identidade do candidato). 

3. Deverá ser anexado junto à solicitação da restituição, o boleto e seu respectivo comprovante de pagamento. 

4. A restituição do valor da taxa de inscrição poderá ser requerida pelo candidato ou por procurador por ele constituído. 

5. A solicitação da restituição e a documentação especificada no item 3 deverão ser entregues no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura de Ouro Fino, situado na Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro, Ouro Fino-MG, no horário de 8h às 
11h e das 13h às 16h ou enviado via Correios com AR por meio de SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para a 
Prefeitura Municipal de Ouro Fino, no endereço Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro, Ouro Fino-MG, CEP: 37.570-000, no 
prazo estabelecido no item 1. 

6. A restituição da taxa de inscrição será processada nos 60 (sessenta) dias seguintes ao término do prazo fixado no item 1., 
por meio de depósito bancário na conta indicada na solicitação. 

7. A restituição do valor da taxa de inscrição será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Fino. 

8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da 
inscrição até a data da efetiva restituição. 

 
 
Ouro Fino, 16 de novembro de 2020 
 

 
 

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO 
PREFEITO MUNICIPAL DE OURO FINO 

 


