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A Prefeitura Municipal de Araputanga e a Presidente da Comissão 

Organizadora do Concurso Público nº 01/2018, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a Empresa Lider Consultoria e Assessoria 

Empresarial LTDA – ME, responsável pela execução técnico-

adminstrativa do Concurso, decidem divulgar as seguintes 

INFORMAÇÕES: 

 

As inscrições para os cargos de: Assistente Social, Auxiliar de Laboratório, Contador, 

Enfermeiro, Médico Especialista 1 – Pediatria, Médico Especialista 1 – Ginecologista, Médico 

Veterinário do Serviço de Inspeção Municipal, Professor - SEDE, Professor – RURAL e Técnico 

em Enfermagem, encerraram seu prazo no dia 19/04/2018, cujo boleto com a Taxa de Inscrição 

tinha seu vencimento para a mesma data (19/04/2018), não sendo concedida qualquer 

prorrogação para pagamento após essa data. 

Tendo em vista o atendimento das necessidades da Secretária Municipal de Saúde foi 

incluído através do Edital Complementar nº 06/2018 o Cargo de Médico Clinico Geral e realizada 

alteração do Cronograma do Concurso Público nº 01/2018 através do Edital Complementar nº 

07/2018, o qual abriu as inscrições unicamente para o referido cargo determinou suas fases 

conforme explicado no Edital Complementar, ambos publicados no dia 20/04/2018. 

Desta forma, no dia 23 de abril abriram-se as inscrições única e exclusivamente para o 

cargo de Médico Clinico Geral, permanecendo as demais inscrições para os outros cargos 

encerradas.  

Durante esse período de inscrições identificamos algumas falhas no sistema de impressão 

de boletos, onde algumas pessoas conseguiram imprimir e realizar o pagamento mesmo após o 

encerramento do prazo previsto no Edital e seus complementares. Diante do ocorrido, 

considerando que era pública e notória a data limite para inscrição e pagamento do boleto dos 

cargos, informamos que todos os boletos pagos após a data do dia 19/04/2018 NÃO serão 

considerados como inscrições válidas, salvo os boletos de inscrição para o cargo Médico Clinico 

Geral, conforme Editais Complementares devidamente publicados. 
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Para que não haja nenhum prejuízo àqueles que realizaram os pagamentos mesmo após a 

data limite acima mencionada, informamos que será feita a devolução da Taxa de Inscrição 

conforme procedimentos explicados no ANEXO I deste documento. 

A Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2018 e a empresa Lider Consultoria 

Empresarial prezam pela transparência de todas as informações.    

Este Complementar encontra-se a disposição dos interessados no Quadro Mural da 

Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, e no endereço eletrônico: www.araputanga.mt.gov.br, 

a partir desta data. 

 

Araputanga – MT, 14 de Maio de 2018. 

 

 

 

JOEL MARINS DE CARVALHO                              LINDINALVA DE SOUZA ANDRADE 

Prefeito Municipal                                                                   Presidente da Comissão 

 

 

 

MÔNICA FERREIRA DOS SANTOS                                        ZÉLIA DIAS DA SILVA   

                        Membro                                                                               Membro 
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ANEXO I 

PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE  

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Para os candidatos que irão solicitar a Devolução de Taxa de Inscrição é necessário o 

preenchimento do Requerimento modelo deste anexo, encaminhando-o juntamente com a copia 

autenticada do comprovante do pagamento da taxa em ENVELOPE lacrado e endereçado à 

Comissão Organizadora do Concurso Público, identificado com o nome do requerente até o dia 

30 de Maio de 2018. Os envelopes também poderão ser protocolados pessoalmente em dias úteis, 

de Segunda a Sexta - feira, das 07:00hs as 11:00hs e das 13:00hs as 17:00hs, na Prefeitura 

Municipal de Araputanga-MT, Rua Antenor Mamedes, nº 911, CEP 78.260-000, Araputanga – 

MT. 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO 

 
Eu, ____________________________________________________, com RG nº ____________, 

e CPF nº _________________, residente e domiciliado na 

______________________________________, venho por meio deste requerimento, solicitar a 

devolução do valor pago como inscrição para o Concurso Público n. 01/2018 da Prefeitura 

Municipal de Araputanga/MT, para o cargo de ______________________, o qual teve o custo de 

inscrição no valor de R$ ______________ (__________________________). 

Solicito deposito na conta bancária:  

Banco________________ 

Agencia_______________ 

Conta ________________ 

Titularidade ____________ 

 

 

Nestes termos, peço devolução. 

 

Cidade/Estado, 00 de Maio de 2018 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Requerente 
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