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Comunicado sobre a reaplicação das provas realizada s no dia 

13/10/2013 para todos os candidatos, presentes e fa ltosos - 
26/12/2013 

 
 
 
 
Considerando a Ação Civil Pública, processo n o 35529-37.2013.4.01.3500, 

impetrada pelo Ministério Público Federal por inter médio da Procuradoria 

da República em Goiás, a FUNRIO e o INSS decidiram por acatar a sugestão 

do MPF no sentido de permitir a todos os inscritos no concurso público 

para o cargo de Analista do Seguro Social, regido p elo Edital n o 1/2013, de 9 

de agosto de 2013, realizarem a nova prova objetiva . 

 
 

DESTA FORMA FICA ADIADA A REALIZAÇÃO DA PROVA ANTERIORMENTE MARCADA 

PARA O DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 
 
Um novo cronograma contendo a data da prova e as datas das demais atividades encontra-se 

disponível no endereço eletrônico www.funrio.org.br, na página do concurso, nas guias 

Publicações e Cronogramas. 

 
Considerando a mudança da data da prova, informamos que TODOS OS PEDIDOS DE 

DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO ANTERIORMENTE ENCAMINHADOS ESTÃO 

AUTOMATICAMENTE DESCONSIDERADOS. 

 

O candidato PRESENTE NA PROVA DE 13 DE OUTUBRO DE 2013 que porventura não 

desejar realizar a prova na data de 9 de março de 2014 poderá solicitar a devolução da taxa de 

inscrição paga, no período de 30 de dezembro de 2013 a 10 de janeiro de 2014, bastando para 

tanto encaminhar um e-mail para devolucaotaxa.inss@funrio.org.br, tendo como assunto 

“Devolução da taxa de inscrição candidato <número de inscrição> ”, informando seu nome, nº 

de inscrição, identidade, CPF e dados bancários para depósito (banco, conta corrente e 

agência), ressaltando não ser permitida a apresentação de conta poupança.  

 
Não será considerado o pedido de devolução da taxa de inscrição encaminhado fora do prazo, 

com informações incompletas e de forma diferente da aqui estipulada.  



   

 

No dia 24 de janeiro de 2014 será divulgado o resultado do pedido de devolução da taxa de 

inscrição (candidatos que obtiveram o pedido deferido e aqueles cujos pedidos foram 

indeferidos).  

 

O crédito bancário do valor da taxa de inscrição será efetuado no período de 24 de janeiro a 5 

de fevereiro de 2014. O candidato será informado por e-mail do envio do crédito bancário 

referente ao valor da taxa de inscrição. Aqueles que não receberem nenhum comunicado após 

o término deste período, favor encaminhar um e-mail para devolucaotaxa.inss@funrio.org.br, 

relatando a situação. 

 
O candidato (presente ou faltoso na prova de 13 de outubro de 2013) poderá solicitar alteração 

da cidade onde deseja realizar a prova, no período de 30 de dezembro de 2013 a 10 de janeiro 

de 2014, bastando para tanto encaminhar um e-mail para 

trocacidadedeprova.inss@funrio.org.br, tendo como assunto “Solicitação de alteração da 

cidade de prova candidato <número de inscrição>”, informando seu nome, nº de inscrição, 

identidade, CPF e a cidade onde deseja realizar a prova. 

 

O candidato poderá consultar a cidade onde deseja realizar a prova que se encontra registrada 

no sistema. Mesmo aquele que solicitou alteração da cidade onde deseja realizar a prova no 

período de 20 de novembro de 2013 até 9 de dezembro de 2013 poderá solicitar nova 

alteração. 

 

Para consultar a cidade onde deseja realizar a prova cadastrada no sistema, o candidato 

deverá seguir os seguintes procedimentos: 

 
Consta na Pagina Principal do Concurso 
 
Utilize a opção abaixo para: Consultar Informações sobre sua inscrição (opções no concurso e 
situação de pagamento); Convocações para as provas objetivas (LOCAL DE PROVA); Emitir 2ª 
via de boleto bancário; Solicitar e/ou consultar seus recursos; Realizar a vista do cartão de 
resposta da prova objetiva. 
 

Basta consultar sua inscrição (preencher Inscrição, CPF e Data de Nascimento e clicar em 

"Consultar inscrição" na guia Principal) para consultar a cidade onde deseja realizar a prova 

cadastrada (esta será a cidade considerada quando da alocação do candidato). 

 

Não será considerado o pedido de troca de cidade de prova encaminhado fora do prazo, com 

informações incompletas e de forma diferente da aqui estipulada.  



   

 
Todas as trocas de cidade de prova serão realizadas até o dia 17 de janeiro de 2014. O 

candidato será informado por e-mail quando da efetivação ou não da troca de cidade de prova. 

Aqueles que não receberem nenhum comunicado até a data acima mencionada, favor 

encaminhar um e-mail para trocacidadedeprova.inss@funrio.org.br, relatando a situação. 

 
 
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2013 

 


