
EDITAL PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 002/2009.   

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE-MG, no uso de suas 
atribuições e, com supedâneo no artigo 82, inciso VI, da Lei Orgânica 
Municipal Nº 842/90, de 27 de março de 1990, torna público que os valores 
referentes à taxa de inscrição do Concurso Público para provimento de 
cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Volta Grande – 
Edital nº 02/2009, de 06 de julho de 2009, se encontram disponíveis para 
devolução aos inscritos.  

Para obtenção do reembolso os inscritos deverão se valer dos seguintes 
procedimentos:  

1 – Preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição, cujo modelo se 
encontra disponível na Seção de Protocolo e Secretaria de Fazenda e/ou 
no site da Prefeitura de Volta Grande (https://voltagrande.mg.gov.br).  

 

2 – Os candidatos deverão anexar ao pedido, cópia da Carteira de Identidade, 
CPF e do cartão do banco constando o número da conta e da agência.  

3 – Os candidatos deverão informar no formulário supra descrito os seguintes 
dados:  

3.1 - O nome e número da instituição bancária de sua titularidade, bem como 
número da conta e agência com o dígito.   

3.2 – O Cargo para o qual se inscreveu, bem como o número de inscrição.  

4 - A devolução da taxa de inscrição se dará mediante ordem de pagamento, 
depósito ou DOC, em conta de titularidade do candidato.  

5 - Pedido efetuado através de procurador deverá ser acompanhado do respectivo 
Instrumento de Procuração com firma reconhecida, bem como cópia da Carteira 
de Identidade e CPF do procurador.  

6 - O candidato poderá encaminhar o formulário devidamente preenchido via 
SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do 
candidato, endereçado a Prefeitura Municipal de Volta Grande, sito Avenida 
Arthur Pedras, nº 120, Centro, Volta Grande/MG, CEP: 36720-000.  

7 - O candidato que optar por encaminhar o formulário via SEDEX ou AR, deverá 
constar na parte frontal do envelope informações para facilitar a identificação do 
assunto, sendo nome completo, número de inscrição, bem como os dizeres 
“Pedido de restituição da taxa de inscrição do Concurso Público, Edital 
002/2009”.  

8 – O valor a ser devolvido será acrescido de juros e correção monetária.  

  



 9 – O requerimento de que trata este Edital será realizado a partir do dia 
19/09/2018.  

9.1 – O direito do inscrito de pleitear a devolução da taxa de inscrição do 
Concurso Público, Edital 002/2009 prescreve no dia 19/01/2019.  

 

 

Jorge	Luiz	Gomes	da	Costa	

Prefeito	Municipal	

	

  

 


