MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
CONCURSO PÚBLICO 01/2020
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 06/2020
O Municipio de Dois Vizinhos/PR, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Raul Camilo Isotton,
TORNA PÚBLICA EXCLUSÃO do cargo de Professor - Educação Física do Concurso Público 01/2020.
1. DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos inscritos no cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA que tiveram sua inscrição homologada, conforme Edital nº 05/2020 (EXCETO AQUELES QUE
TIVERAM A ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDA, nos termos do Edital 02/2020), DEVERÃO acessar o
site www.objetivas.com.br e, na sua área do candidato, clicar na opção “Mais informações" e, na situação da
inscrição, clicar em "Devolução da Taxa de Inscrição", preenchendo ali todas as informações necessárias (banco,
tipo de conta (corrente ou poupança), agência com dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do titular da conta,
etc.), durante o período de 02/03 a 11/03/2020.
1.1. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado até o dia 20/03/2020, diretamente
na conta bancária informada pelo candidato, de forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas
informações quando da solicitação, sendo o preenchimento inteira e total responsabilidade do candidato.
1.1.1. O Municipio de Dois Vizinhos/PR e a Objetiva Concursos não se responsabilizam, em caso de devolução em
conta de terceiro informada pelo candidato, de forma que a entrega do valor ao candidato fica sob única e total
responsabilidade do terceiro.
2. As demais disposições do Edital do Concurso Público 01/2020 permanecem válidas e inalteradas.
3. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
Dois Vizinhos/PR, 28 de fevereiro de 2020.

Raul Camilo Isotton,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.
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