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EDITAL 91 

 

CONCURSO PÚBLICO 521 –  AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 522 –  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CONCURSO PÚBLICO 523 –  MOTORISTA 
 
 

1. O Secretário Municipal de Administração e o Procurador-Geral do Município, tendo em vista a 
veiculação antecipada de Edital, ANULAM o Edital de abertura 89/2014 dos Concursos Públicos, 
521 – Agente de Fiscalização, 522 – Assistente Administrativo e 523 – Motorista; 

 
2. Aos candidatos que efetivaram o pagamento da taxa de inscrição referente aos concursos: CP 521 

– Agente de Fiscalização, 522 – Assistente Administrativo e 523 – Motorista, do Edital anulado, a 
devolução destes valores será realizada mediante requerimento do candidato, entregue 
pessoalmente, por terceiro ou postado, até o término do prazo estabelecido no item 4, via 
serviços de sedex ou carta registrada com aviso de recebimento pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) à Equipe de Concursos, Rua Siqueira Campos, nº 1300, 9º andar, sala 
915, CEP 90010-001; 

 
3. Ao requerimento de devolução da taxa de inscrição, conforme formulário disponível na página 

www.portoalegre.rs.gov.br/concursos, obrigatoriamente, deverá ser anexado o boleto bancário e o 
respectivo comprovante de pagamento para análise do pedido; 

 
4. O prazo para solicitação da devolução da taxa de inscrição será compreendido no período de 

01/10/2014 a 20/10/2014; 
 
5. A devolução da taxa de inscrição será realizada: 

5.1 por transferência eletrônica, sendo creditada na conta bancária informada pelo candidato      
(necessariamente de sua titularidade), no prazo máximo de 30 dias, a contar da 
protocolização do requerimento do candidato ou da data de recebimento do documento se 
postado via ECT, ou; 

5.2 por ordem bancária, mediante apresentação de documento de identidade em qualquer 
agência bancária  do Banco Banrisul, pelo prazo de até 60 dias, a contar da data de 
protocolização do requerimento do interessado, caso o candidato não informe a conta bancária 
para crédito do valor. 

 
6. Será realizada divulgação oficial do resultado das solicitações de devolução da taxa de inscrição, 

informando nome do requerente, nº do processo administrativo e situação de deferimento ou 
indeferimento, no Diário Oficial do Município de Porto Alegre (DOPA) e no site da prefeitura 
www.portoalegre.rs.gov.br/concursos; 

 

 

Porto Alegre, 29 de setembro de 2014. 

 

 
                                                      

       
 

ELÓI GUIMARÃES 
Secretário Municipal de Administração. 

 

JOÃO BATISTA LINCK FIGUEIRA 
Procurador-Geral do Município. 
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