SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EDITAL Nº 156, DE 10 DE ABRIL DE 2018
RETIFICADO

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO COM PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO, resolve tornar público:
A CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no Concurso Público para TécnicoAdministrativos em Educação, vários cargos, da Universidade Federal de São Paulo - Edital nº
105/2018, de 13/03/2018, publicado no Diário Oficial da União de 14/03/2018, Seção 3, páginas 97
a 101, os quais tiveram os cargos retificados através dos Editais Nº 112, de 15/03/2018, DOU
16/03/2018, p. 109; Nº 131, de 26/03/2018, DOU 27/03/2018, p. 90 e Nº 154, de 06/04/18, DOU
09/04/18, p. 71, para comparecerem à Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos - Unifesp,
situado na Rua Sena Madureira, 1500 – Térreo, Vl Clementino/SP, CEP: 04021-001, no período de
16/04/2018 a 16/05/2018, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 17:00hs, a fim
de solicitar restituição da taxa de inscrição.
1) Os solicitantes deverão entregar cópias, simples, dos documentos: CPF, documento de
identidade, comprovante de conta corrente e ficha constante do anexo I deste edital, devidamente
preenchida e assinada.
2) Aos candidatos que solicitarem devolução de taxa de inscrição por procurador, deverão
enviar além dos documentos constantes no item 1, uma procuração simples, original, e cópia do
documento de identidade do procurador.
3) Os candidatos ou seus procuradores deverão portar documentos originais das respectivas
cópias apresentadas para conferência no ato da entrega.

PROF. DR. MURCHED OMAR TAHA
Pró-Reitor de Gestão com Pessoas

ANEXO I

Termo de Ciência e
Solicitação de Restituição de Taxa de Inscrição
Eu, ___________________________________________________________________, portador(a)
do RG ________________________ e CPF ___________________________, inscrito(a) sob nº
____________________ no Concurso Público para Técnico-Administrativos em Educação,
CARGO RETIFICADO ___________________________________, da Universidade Federal de
São Paulo - Edital nº 105/2018, de 13/03/2018, publicado no Diário Oficial da União de
14/03/2018, Seção 3, páginas 97 a 101, declaro estar ciente das retificações constantes nos Editais
Nº 112, de 15/03/2018, DOU 16/03/2018, p. 109; Nº 131, de 26/03/2018, DOU 27/03/2018, p. 90 e
Nº 154, de 06/04/18, DOU 09/04/18, p. 71.
Solicito a devolução, em minha conta corrente, do valor pago pela inscrição para o referido
Concurso Público, anexando a este termo, os documentos solicitados (cópia de documento de
identidade, cópia do CPF, comprovante de conta corrente).
Declaro estar ciente de que após a solicitação da restituição de taxa de inscrição, estarei excluído(a)
do Concurso Público para o cargo no qual me inscrevi.

Nome do(a) candidato (a)titular da
Conta:
Nº de inscrição:
CPF do(a) Titular da Conta:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Telefones para contato:
- A restituição da taxa paga somente será realizada em conta corrente do próprio candidato;
- As assinaturas deverão ser idênticas as constantes no documento de identidade (Anexo I e procuração, se for o caso)

_________________, ______ de ________________________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do Candidato

_______________________________
N.º do Registro Geral (R.G.)

__________________________________________________
Assinatura PRÓ-PESSOAS – Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

