ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS

COMUNICADO:

O MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS - SC, representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal
Mauro Francisco Risso, no uso das suas atribuições legais, juntamente com a Empresa
contratada para a realização do certame - GS ASSESSORIA LTDA, COMUNICA aos candidatos
inscritos no CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, que serão retomadas as atividades do
Concurso Público referenciado, a partir de 14 de janeiro de 2021, com previsão para aplicação
das provas objetivas e práticas de seleção na data de 14/02/2021 – períodos matutino com
início no horário de 8:00 horas e termino às 12:00 horas (abertura dos portões 7:20 e
fechamento às 7:50) e vespertino com início às 13:00 horas e término às 17:00 horas
(abertura dos portões às 12:20 e fechamento às 12:50), de acordo com os itens 6.4 e 14 CRONOGRAMA, partes integrantes do Edital, sem prejuízo de novas medidas suspensivas na
hipótese do avanço da pandemia.
Comunica aos Candidatos inscritos para o cargo de Engenheiro Agrônomo que foi necessário
realizar a exclusão do cargo do certame em virtude de interesse público.
Os candidatos inscritos para o cargo de Engenheiro Agrônomo poderão solicitar a devolução
do valor da taxa de inscrição, no prazo de 60 dias, mediante preenchimento de requerimento
(modelo anexo) que deverá ser encaminhado ao Setor de Tesouraria, devidamente
preenchido
e
assinado
pelo
candidato
no
endereço
eletrônico:
administracao@jardinopolis.sc.gov.br e/ou presencialmente na recepção da Prefeitura
Municipal de Jardinópolis.
As instruções para o dia de realização da prova serão publicadas em novo comunicado,
contendo todas as normas de segurança diante da situação do cenário da pandemia do
Coronavírus.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone 49-3337-0004 ou pelo
endereço eletrônico:<administracao@jardinopolis.sc.gov.br>, ou diretamente na Prefeitura
Municipal de Jardinópolis.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jardinópolis, aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2021.
MAURO FRANCISCO RISSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS

ANEXO
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu,...................................................................................................................................(nome do
candidato),...........................................................(estado
civil),
...............................
(profissão)........................................(RG).........................................................(CPF)
................................................................................................(endereço
completo)
................................................................................, venho através deste requerer a devolução
do valor da taxa de inscrição do cargo de Engenheiro Agrônomo, nº de
inscrição............................................................, conforme dados bancários:
Banco:.........................
Agência:.......................
Conta corrente:........................
Conta poupança:.......................
Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Data..................................................

________________________________
Requerente

