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MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
CONCURSO PÚBLICO 01/2020
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

EDITAL 08/2020
O Municipio de Dois Vizinhos/PR, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Raul Camilo Isotton,
TORNA PÚBLICO que fica reaberto até o dia 30 de março de 2020, o prazo para que as pessoas abaixo
mencionadas efetuem a solicitação de devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição no Concurso
Público n.º 01/2020, para os cargos de Cirurgião Dentista e Professor de Educação Física:
CIRURGIÃO DENTISTA
ANNE ADANIR ELISA SECCI
ARACELLYS MENINO MELO
EMANUEL GUILHERME FAVARO
JEAN HENRIQUE ABATI
MAISA SCHMOLLER BEAL LAT
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIELI DOS SANTOS
DIEGO LUCHTENBERG
GEIZI KELLY COUSSEAU
MAURI MANICA
WEYMAN FRANCISCO CANDIDO DA COSTA
1. Os candidatos à cima 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.), até o dia 30/03/2020.
1.1. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado até o dia 06/04/2020, 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, 20 de março de 2020.

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