INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIEIRAS – IPREM (SP)
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019

COMUNICADO Nº 02 – REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda, na condição de empresa organizadora do Concurso
Público nº 01/2019 do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIEIRAS – IPREM, COMUNICA que, em
razão do cancelamento do presente certame pela Administração Pública do Município de Caieiras – SP, os candidatos
inscritos deverão solicitar a devolução da respectiva taxa de inscrição de acordo com as orientações abaixo:

Para solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato, devidamente inscrito, constante na relação de
inscrições homologadas (ou no edital de notas) deste concurso, deverá imprimir e preencher todos os campos do
formulário

“Solicitação

de

devolução

da

taxa

de

inscrição”,

disponível

no

endereço

eletrônico

http://www.rboconcursos.com.br/ (na área do Concurso Público nº 01/2019 do IPREM), bem como enviá-lo
digitalizado, para o endereço eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, identificando no assunto do e-mail:
“IPREM – Concurso Público 01/2019 – Solicitação de Devolução da Taxa”.

Os valores pagos pelos candidatos, a título de taxa de inscrição, serão devolvidos pela Administração Pública do
Município de Caieiras – SP em até 20 (vinte) dias após o recebimento do formulário, por meio de depósito em conta
bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiros. Para a devolução do valor da
taxa de inscrição o candidato não poderá indicar conta-salário* ou qualquer outra conta que não aceite depósitos de
terceiros.

Não serão aceitos formulários de solicitação de devolução da taxa de inscrição que estejam ilegíveis, incompletos, com
informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020

RBO Concursos

*A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Essa conta não é uma
conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos de quaisquer outras fontes.

