
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESTADO DA BAHIA

 

REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu,____________________________________________________________________________________________,
documento de Identidade nº:__________________________, CPF nº:__________________________ inscrito no 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
10/09/2012 sob inscrição nº ___________________, 
referido Concurso. 

 

Dados do Requerente 
Nome do Correntista:_________________________________________

Banco: __________________________

Agência nº:_____________________________

Conta Corrente nº: ____________________

     
 

____________________________________________________

1)  O número do documento de identidade terá que ser o mesmo utilizado no “REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO.”

2)  São obrigatórios o preenchimento de todos os campos do “REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO”. 

3)  Quando a conta corrente indicada for de terceiro, a resp

4)  O candidato que optar pela devolução da taxa de inscrição deverá solicitá
preenchimento do formulário próprio ANEXO I
eletrônico www.msmconsultoria.com.br
Administração da Prefeitura Municipal de 
medeirosnetoconvenios@hotmail.com
3296-1521. 

5)  A solicitação da devolução da taxa de inscrição poderá também ser encaminhada pessoalmente 
competente da Prefeitura Municipal de 
08:00 às 14:00 horas. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO III 

REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
 
 

Eu,____________________________________________________________________________________________,
documento de Identidade nº:__________________________, CPF nº:__________________________ inscrito no 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO

sob inscrição nº ___________________, venho solicitar a Devolução da Taxa de Inscrição do 

Nome do Correntista:_________________________________________ 

Banco: ____________________________________ 

Agência nº:_____________________________ 

Conta Corrente nº: ____________________ 

Medeiros Neto,_____de _____________ de 201

____________________________________________________

Assinatura do Requerente 
 

INSTRUÇÕES 
documento de identidade terá que ser o mesmo utilizado no “REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO.”

São obrigatórios o preenchimento de todos os campos do “REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 

Quando a conta corrente indicada for de terceiro, a responsabilidade é do solicitante.

O candidato que optar pela devolução da taxa de inscrição deverá solicitá-la até o dia 
preenchimento do formulário próprio ANEXO III parte integrante do Edital 001/201

www.msmconsultoria.com.br devendo posteriormente encaminhá
Administração da Prefeitura Municipal de Medeiros Neto 

@hotmail.com, confirmando o recebimento através do Telefone (

A solicitação da devolução da taxa de inscrição poderá também ser encaminhada pessoalmente 
competente da Prefeitura Municipal de Medeiros Neto até o dia 21/03/2016 no horário de expediente externo das 
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REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Eu,____________________________________________________________________________________________, 
documento de Identidade nº:__________________________, CPF nº:__________________________ inscrito no 

MEDEIROS NETO, EDITAL 001/2012 DE 
solicitar a Devolução da Taxa de Inscrição do 

,_____de _____________ de 2016 

____________________________________________________ 

documento de identidade terá que ser o mesmo utilizado no “REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO.” 

São obrigatórios o preenchimento de todos os campos do “REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 

onsabilidade é do solicitante. 

la até o dia 21/03/2016 mediante 
parte integrante do Edital 001/2016, disponível no endereço 

devendo posteriormente encaminhá-lo ao Departamento de 
Medeiros Neto através do email: 

confirmando o recebimento através do Telefone (73) 3296-2217 ou 

A solicitação da devolução da taxa de inscrição poderá também ser encaminhada pessoalmente ao setor 
/2016 no horário de expediente externo das 


