
 

 

 

 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Betim 

– Edital nº. 01/2015, de 21 de dezembro de 2015. 

 

Preencher com letra de forma ou legível: 

Nome:             ___ 

Identidade nº. ______________________________, CPF: ______________   ___ 

End.                                                   ______________________, nº. ________, Comp.____  ___ 

Bairro __________________, Cidade __________________, Telefones:______________ ___ 

CEP:_________________Cargo: ___________________, Nº Inscrição ____________________ ___ 

(*1) 

 

DADOS BANCÁRIOS (Obrigatoriamente da mesma titularidade)(Se Banco do Brasil – conta corrente ou 

Poupança / Se outro banco – conta corrente) 

Banco: ________________________________, Número do Banco: ________________   

 

Agência com dígito:_________________, Nº da conta com dígito _________________   

 

O candidato acima qualificado vem REQUERER a DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição, em face da 

anulação do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Poder Executivo do Município 

de Betim – Edital nº. 01/2015, de 21 de dezembro de 2015. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Betim, ________ de ________________________de 2017. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 

 

Nome do procurador _________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Para uso da Administração Pública (Superintendência de Recursos Humanos) 

Despacho: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(     ) DEFERIDO (     ) INDEFERIDO     Valor: ________________________________ 

 

Data: _____/_____/______            Assinatura: ________________________________ ________  

                                                                   Carimbo: 

 

 

Para uso da Administração Pública (Secretaria Adjunta da Fazenda) 

Despacho: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Forma: OP___   Depósito___  DOC ___ 

Data: _____/_____/______                  Assinatura: _______________________________________ 

                                                                         Carimbo: 

 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
- Requerimento preenchido (este formulário) 
- Cópia do CPF, Carteira de Identidade do requerente e cartão do banco com o número da conta a 
ser creditada; 
* (1) - A ausência de informação quanto ao número de inscrição não implicará no indeferimento do 
pedido, uma vez que a Administração possui a referida informação. 
* Pedidos efetuados através de procurador, deverão ser acompanhados do respectivo Instrumento 
de Procuração (assinatura com firma reconhecida), e documentos pessoais do procurador. 
* 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 001/2015”. 
Obs: Somente será aceito abertura de PA, mediante apresentação pelo requerente ou seu 
procurador de toda documentação acima citada. 
 

 


