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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 

 

EDITAL N° 24/2019 – SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR E TÉCNICO (EXCETO PROFESSORES)  

 
A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Valdinei Aparecido de 
Oliveira, torna pública a presente divulgação, para informar o que segue: 

 

1. SOLCIITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO   

1.1 Em cumprimento a Recomendação Administrativa nº 14/2019 do Ministério Público do Estado do Paraná, 
abre-se prazo para solicitação de devolução da taxa de inscrição para os candidatos dos cargos de Nível 
Superior e Técnico (exceto Professores) que não concordarem com a retificação de inclusão de Prova de Títulos, 
conforme Edital nº 12/2019. 

1.1.1 Os candidatos deverão solicitar a devolução da taxa de inscrição através do Link Formulário Online - 
Devolução da Taxa de Inscrição – Cargos de Nível Superior e Técnico (Exceto Professores), disponibilizado no 
site da FUNDATEC www.fundatec.org.br, no período de 06 a 10/09/2019, até às 23h59min.  

1.2 A conta para a devolução do valor deve ser própria do candidato (corrente ou poupança), não sendo aceito 
contas salários e nem contas de terceiros.  

1.2.1 Os candidatos que requererem a devolução da taxa de inscrição e que não possuírem conta bancária 
própria deverão protocolar o pedido de devolução da taxa de inscrição na Secretaria da Administração, de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

1.3 O Resultado dos Pedidos de Devolução da Taxa de Inscrição será divulgado no dia 11/09/2019 no site da 
FUNDATEC www.fundatec.org.br com o período em que ocorrerá a devolução.  

1.4 A devolução dos valores é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Congonhinhas/PR.  

1.5 Os candidatos que não se manifestarem pelo Formulário Online, no período informado acima, permanecerão 
homologados no respectivo cargo. 

1.6 Não serão atendidos os pedidos realizados posteriormente ao período determinado no subitem 1.1.1. 

1.7 O candidato que comparecer para realizar a Prova Teórico-Objetiva não terá direito a devolução do valor da 
Taxa de Inscrição. 

 
 

Congonhinhas, 06 de setembro de 2019. 
 

 
 

Valdinei Aparecido de Oliveira  

Prefeito Municipal 
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