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Ministério Público Junto ao
Tribunal de Contas de Santa
Catarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS REGIDOS PELO
EDITAL Nº 001/2014 - MPTC PARA A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
O PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO os procedimentos
para a solicitação da devolução da taxa de inscrição aos candidatos
regidos pelo Edital nº 001/2014, destinado a selecionar candidatos
para o provimento de vagas no cargo de Procurador do quadro de
pessoal permanente do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas.
1 - Da devolução da taxa de inscrição
1.1 - Fica assegurada a devolução do valor de R$ 253,71 referente à
taxa de inscrição, corrigida monetariamente até a data da publicação
deste Edital, aos candidatos que, cumulativamente:
a) realizaram a inscrição para o certame supramencionado no
período de 14 de julho de 2014 a 14 de agosto de 2014 (item 3.1 do
Edital nº 001/2014 - MPTC);
b) recolheram o valor da taxa de inscrição até o último dia das
inscrições (item 3.4 do Edital nº 001/2014 - MPTC).
1.2 - Para fins de procedimentos de devolução do valor da taxa de
inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Restituição
da Taxa de Inscrição - Concurso Público Edital nº 001/2014 (Anexo);
optar por uma das formas de devolução tratadas no item 1.3 deste
Edital; encaminhar o Formulário devidamente preenchido e as cópias
dos documentos de identidade e CPF, para o e-mail
financeiro@mptc.sc.gov.br <mailto:financeiro@mptc.sc.gov.br> até
08/04/2016; e aguardar a confirmação do recebimento do Formulário.
1.3 - A devolução da taxa de inscrição será efetuada aos candidatos
sob duas formas, a serem escolhidas pelo candidato quando do
preenchimento do Formulário de Restituição da Taxa de Inscrição Concurso Público Edital nº 001/2014 (Anexo):
a) mediante saque em qualquer agência do Banco do Brasil S/A,
devendo o candidato dirigir-se ao caixa apresentando documento de
identidade e CPF, no período de 12/04/2015 a 12/05/2015; ou
b) mediante depósito em conta corrente ou conta poupança do Banco
do Brasil S/A de titularidade do candidato, indicada no Formulário de
Restituição da Taxa de Inscrição - Concurso Público Edital nº
001/2014 - MPTC (Anexo).
2 - Das disposições finais
2.1 - Para efeito de futuros concursos, não será possível o
aproveitamento da taxa de inscrição objeto de devolução.
2.2 - Caberá aos candidatos o conhecimento do estabelecido neste
Edital conforme publicação e não será aceita alegação de
desconhecimento dos procedimentos exigidos.
2.3 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão
constituída por meio da Portaria PGTC nº 26/2015, publicada no
Diário Oficial Eletrônico nº 1695 do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, de 29/04/2015.
2.4 - Outras informações que se fizerem necessárias estarão
disponíveis no site do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, <http://www.mptc.sc.gov.br/>, no site da
FEPESE,
<http://novosite.fepese.org.br/>,
ou
pelo
telefone
(48) 3221-3753.
Florianópolis, 8 de março de 2016.
ADERSON FLORES
Procurador-Geral
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ANEXO
Formulário de Restituição da Taxa de Inscrição Concurso Público Edital nº 001/2014 - MPTC
Eu,
portador

_,
e
CPF
, inscrito no Concurso Público do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
para o cargo de Procurador, sob o número de inscrição
, regido pelo Edital nº 001/2014 - MPTC, solicito a
devolução do valor pago pela taxa de inscrição para o referido
Concurso Público, em virtude da sua anulação conforme Portaria
PGTC nº 04/2015, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 1648 do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em 12/02/2015, por
meio da seguinte opção, de acordo com o disposto no item 1.3 do
presente Edital:
do

RG

( ) Devolução da Taxa de Inscrição via depósito em conta corrente
ou conta poupança do Banco do Brasil S/A
Dados bancários para o depósito do valor a ser restituído:
CANDIDATO TITULAR DA CONTA:
CPF DO CANDIDATO TITULAR DA CONTA:
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL:
CONTA Nº:
TIPO DE CONTA:
( ) Devolução da Taxa de Inscrição via saque em qualquer agência
do Banco do Brasil S/A
Anexo a este Formulário os seguintes documentos: cópia da
Identidade e cópia do CPF.
Local,

_,

/

/2016.

Assinatura do Candidato
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