
ANEXO - CRONOGRAMA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE INSCRIÇÃO DO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2020 DA PREFEITURA DE APARECIDA/SP

A devolução poderá ser solicitada através do preenchimento cprreto do formulário disponível na página do certame:

https://www.directacarreiras.com.br/Concurso/Detail/244?origem=H

Caso haja alguma incoerência nos dados apresentados no ato do pedido de reembolso, tais como, dados
bancários incorretos, o candidato deverá entrar em contato para verificar a ocorrência para a devida correção.
Assim, havendo necessidade de retificação desses dados, tal fato implicará no atraso do reembolso, cujo prazo
acima especificado sofrerá uma prorrogação de até 30 (trinta) dias para a efetiva restituição.

DATA ATIVIDADES / ATOS

03/01/2022
PEDIDOS

1ª REMESSA

Publicação do edital de cancelamento do concurso público.

Início do recebimento dos pedidos de reembolso – 1ª remessa

01/02/2022 Término do prazo para recebimento dos pedidos de reembolso – 1ª remessa

02/02/2022

PROCESSAMENTO

1ª REMESSA

Início do processamento dos dados para reembolso – 1ª remessa

20/02/2022

Término do processamento dos dados para reembolso – 1ª remessa

Publicação da relação dos candidatos que receberão o reembolso da 1ª remessa

21/02/2022 DEVOLUÇÕES

1ª REMESSA

Início das devoluções dos pedidos da 1ª remessa

28/02/2022 Término das devoluções dos pedidos da 1ª remessa

01/03/2022
PEDIDOS

2ª REMESSA

Publicação do edital de cancelamento do concurso público.

Início do recebimento dos pedidos de reembolso – 2ª remessa

31/03/2022 Término do prazo para recebimento dos pedidos de reembolso – 2ª remessa

01/04/2022

PROCESSAMENTO

2ª REMESSA

Início do processamento dos dados para reembolso – 2ª remessa

20/04/2022

Término do processamento dos dados para reembolso – 2ª remessa

Publicação da relação dos candidatos que receberão o reembolso da 2ª remessa

21/04/2022 DEVOLUÇÕES

2ª REMESSA

Início das devoluções dos pedidos da 2ª remessa

28/04/2022 Término das devoluções dos pedidos da 2ª remessa
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