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RETIFICAÇÃO Nº. 02  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013 

 
 A Prefeitura Municipal de Ipuiuna - MG, através da JCM - Consultoria Municipal Ltda., com 
sustentação no item 19.17 do Edital 001/2013, que regulamenta o Concurso Público para provimento de 
cargos de seu quadro de pessoal, COMUNICA a seguinte alteração no referido edital: 
 
1 - Fica retirado do presente concurso o cargo de Agente de Esportes e Lazer, em decorrência de 
notificação do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, que através do Ofício CREF6/MG nº 
37.235/2013, aponta incongruências no requisito mínimo/escolaridade do referido cargo. 
 
2 – Em decorrência da retirada do cargo em questão, fica incluído no edital o seguinte item: 
 
“6.18 – O candidato que tenha efetivado sua inscrição para o cargo de Agente de Esporte e Lazer, retirado 
deste concurso pela retificação nº 02, deverá requerer a devolução integral do valor pago como taxa de 
inscrição, nos moldes do modelo abaixo, devendo protocolar o requerimento no local das inscrições, sendo 
admitida via fax nº. (35) 3732-2075, até o dia 25 de setembro de 2013. 
 

= MODELO DE REQUERIMENTO = 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ipuiuna – MG.  
 
   Eu, _____________________________________________ abaixo assinado, 
inscrito(a)  sob o nº inscrição ___________ no Concurso Público dessa Prefeitura, Edital 001/2013, para o 
cargo de Agente de esporte e Lazer, retirado deste certame pela retificação nº 02, venho requer a 
devolução integral da importância de  R$ 50,00 (cinquenta reais) paga pela minha inscrição. 
 
Forma de Devolução: 
 
(   ) Cheque nominal 
 
(   ) Conta Corrente nº _________, Banco _____________________ Agência _________.  
    
   Nestes termos,  
   peço e espero deferimento. 
   Ipuiuna, ____ de _______________ de 2013 
  
   __________________________________________ 

-Assinatura do(a) Candidato(a)-  

                                                                                                                                                                            “ 
 
 
Os demais itens permanecem inalterados 

 
Prefeitura Municipal de Ipuiuna, 19 de setembro de 2013. 

 
ELDER CÁSSIO DE SOUZA OLIVA  

Prefeito Municipal 
 


