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EDITAL 01/2019-B – COMPLEMENTA O EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES  

 
O Prefeito Municipal e o Presidente do Poder Legislativo Municipal de Carlos Barbosa/RS, respectivamente, os 

Senhores Evandro Zibetti e Luciano Baroni, no uso de suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICO o presente edital para 
divulgar o que segue:  

 
1. Com o objetivo de satisfazer o rol de conteúdos estabelecidos na disciplina de Legislação e conhecimentos específicos 
para o cargo de Operador de Videomonitoramento, as referências bibliográficas postas para o respectivo cargo passam a 
constar com o acréscimo do item “Publicações e legislações que contemplem os conteúdos indicados”.  

2. Em relação às referências bibliográficas da disciplina de Legislação e conhecimentos específicos para o cargo de 
Tesoureiro, onde se lê MANUAL DE RECEITA NACIONAL: Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios a partir da elaboração e execução da lei orçamentária de 2009. 1ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 
2008, LEIA-SE BRASIL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 8ª ED.).  

3. Quanto ao preâmbulo, em relação à portaria do Poder Legislativo de Carlos Barbosa/RS, onde se lê nº 011/2019, LEIA-
SE nº 012/2019. 

4. Do cancelamento da inscrição e da devolução do valor da taxa de inscrição: Os candidatos inscritos para o cargo de 
Operador de Videomonitoramento e Tesoureiro, que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição e NÃO 
tiverem interesse em continuar participando do certame em virtude das complementações ora realizadas, DEVERÃO entrar 
em contato com a Objetiva Concursos, através do e-mail  faleconosco@objetivas.com.br, durante o período de 31/10 a 
07/11/2019, para fins de solicitação de cancelamento da inscrição e devolução do valor referente à taxa de inscrição. Para 
tanto, deverão: 
a) realizar o download do Anexo deste edital;  
b) editar o arquivo baixado, preenchendo devidamente todos os campos necessários;  
c) realizar a impressão do referido arquivo, já devidamente preenchido;  
d) assinar o arquivo no campo necessário e proceder sua digitalização;  
e) digitalizar documento de identidade e o comprovante do pagamento da taxa de inscrição original (boleto bancário 
quitado); 
f) salvar todos os arquivos digitalizados em um único arquivo, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”;  
g) anexar o arquivo ao e-mail endereçado à faleconosco@objetivas.com.br, e;  
h) enviar o e-mail, mencionando, OBRIGATORIAMENTE no assunto deste o seguinte: Solicitação de cancelamento da 
inscrição e devolução do valor da taxa de inscrição - CARLOS BARBOSA/RS/2019.  

4.1. A ausência de solicitação de cancelamento da inscrição e devolução por parte do candidato, ou o pagamento do boleto, 
posterior a esta publicação, implica aceitação tácita da alteração ora trazida, descabendo quaisquer alegações de 
desconhecimento e/ou discordância do regramento em tela. 
 
4.2. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária informada no Anexo 
deste edital, até o dia 14/11/2019, de forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações no 
requerimento, sendo o preenchimento de exclusiva responsabilidade do candidato.  
 
5. O concurso público para provimento de cargos dos Poderes Executivo e Legislativo e processo seletivo público 01/2019 
passa a constar com o acréscimo ora trazido, restando todas as demais disposições válidas e inalteradas. 
 

Carlos Barbosa/RS, 30 de outubro de 2019. 

 

Luciano Baroni, 
Presidente da Câmara Municipal. 

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

 

 
 
Conferido por Marluza de Oliveira Goulart 
Procuradora do Município 
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ANEXO   

REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Eu,________________________________________________________________, ________________ [nacionalidade], 

__________________[estado civil], _____________________[profissão], inscrito no CPF sob o nº_______________________, RG 

nº_______________________, residente e domiciliado na__________________________________________________________, 

nº_____, complemento_______, Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP 

_______________________, filho de___________________________________ e _____________________________________, e-

mail________________________________________________, __________________ [telefone particular], inscrito(a) no concurso 

público para provimento de cargos dos Poderes Executivo e Legislativo e processo seletivo público 01/2019, sob o nº 

________________________, para o cargo de ________________________________________, VENHO REQUERER o 

cancelamento da inscrição e a devolução da taxa paga a título de inscrição no cargo acima estipulado, correspondente ao 

valor de R$ ________ (_____________________).  DECLARO, ainda, que estou ciente de que, solicitado cancelamento e 

devolução, não há possibilidade de arrependimento. 

 

 ATENÇÃO: Senhor(a) candidato(a), para a devolução é OBRIGATÓRIO fornecimento dos dados abaixo exigidos, assim, 

assinalar a regra que se aplica a seu caso e informar os respectivos dados, de forma correta e completa: 

 

(  ) Para devolução, informo conta bancária em meu nome, conforme segue: 

Banco                                    Agência                                         Conta Corrente nº ________________________________________ 

Nome do Correntista conforme registro junto ao banco: _____________________________________________________________                                                                                                  

CPF do Correntista: __________________________________________________________. 

 

OU 

(  ) Para devolução, informo conta bancária em nome de terceiro, conforme segue: 

Banco                                    Agência                                         Conta Corrente nº ________________________________________ 

Nome do Correntista conforme registro junto ao banco: _____________________________________________________________                                                                                                  

CPF do Correntista: __________________________________________________________. 

E-mail do Correntista: ________________________________________ Contato telefônico do Correntista: ___________________                                                                                                                                                                                                                                             

Qual é seu grau de relacionamento com o Correntista:______________________________________________________________                                                                                                               

 

Sr. Candidato: Apresentar documento de identidade e comprovante de inscrição devidamente quitado. 

ATENÇÃO: O Município de Carlos Barbosa/RS e a Objetiva Concursos não se responsabilizam, em caso de devolução em 
conta de terceiros, conforme informado pelo candidato neste Requerimento, pela entrega do valor ao candidato por parte 
do terceiro, ficando sob exclusiva responsabilidade do terceiro e do candidato essa tramitação. 

 

      

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 

 


