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PORTARIA Nº 216/2019 

 

Súmula: Estabelece normas e condições para o 

ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de inscrição 

pelos candidatos inscritos no Concurso Público nº 001/2018, 

e dá outras providências.  

       

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei; e 

CONSIDERANDO que o município de Ivaté celebrou 

Contrato Administrativo nº 1.193/2018 com a empresa RUFFO ASSESSORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA – ME, tendo como objeto a “contratação de 

empresa ou instituição especializada para a prestação de serviços de Planejamento, 

Organização, Realização e Processamento de resultados, e o acompanhamento e instrução de 

eventuais recursos impetrados, referentes à realização de um concurso público destinado ao 

preenchimento das vagas existentes até o momento da confecção do Edital, mais as vagas que 

vagarem e forem criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, para admissão de 

pessoal, para atender às necessidades da Administração e criação de cadastro de reserva 

(CR), para CARGO PÚBLICO da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ/PR”. 

CONSIDERANDO que houve a efetiva formalização da 

contratação, bem como a realização dos atos iniciais do Concurso Público nº 001/2018, dentre 

os quais o pagamento das taxas e a homologação das inscrições efetuadas; 

CONSIDERANDO que após uma análise preliminar o 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR entendeu que poderia haver no edital do 

processo licitatório algumas exigências capazes de restringir a participação de eventuais 

empresas no certame, determinando assim, através de uma medida cautelar a suspensão e 

posteriormente a anulação do Contrato nº 1.193/2018 e do Concurso Público nº 001/2018;                       

     R E S O L V E 

 
Art. 1º - Estabelecer normas e condições para o ressarcimento dos valores pagos a título de 

taxa de inscrição pelos candidatos inscritos no Concurso Público nº 001/2018 do município de 

Ivaté. 
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Art. 2º – Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e tiveram suas 

inscrições devidamente homologadas, poderão requerer o ressarcimento/reembolso do valor 

pago, mediante o preenchimento do Formulário de Requerimento de Devolução da Taxa de 

Inscrição (documento em anexo), pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos do 

Município de Ivaté ou via correio eletrônico, através do e-mail concursoivate@gmail.com, com 

o título “Devolução de Taxa de Inscrição”. 

 

§ 1º - Caso o pedido seja feito “in loco” junto ao Departamento de Recursos Humanos do 

Município de Ivaté através de um Procurador, este deverá apresentar um Instrumento de 

Procuração devidamente assinado e com firma reconhecida, além dos documentos elencados 

na presente Portaria e dos documentos pessoais do Procurador. 

 

§ 2º - O candidato também poderá encaminhar o Formulário de Requerimento de Devolução 

da Taxa de Inscrição, acompanhado da documentação pertinente, via SEDEX ou com Aviso de 

Recebimento – AR (com as despesas de envio por conta do candidato), para o endereço da 

Prefeitura Municipal de Ivaté, com sede à Av. Rio de Janeiro, nº 2.758 – Centro – CEP 87525-

000, na cidade de Ivaté, Estado do Paraná, aos cuidados do Departamento de Recursos 

Humanos, e com a identificação no envelope contendo os dizeres “Pedido de Devolução da 

Taxa de Inscrição do Concurso Público”. 

 

Art. 3º – No Formulário de Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição, 

obrigatoriamente os candidatos deverão informar: 

 

I – O cargo para o qual se inscreveu e o respectivo número de inscrição (caso o candidato 

tenha efetuado mais de uma inscrição deverá fazer constar os cargos e números das 

inscrições), além de constar o e-mail do candidato e um telefone para contato; 

 

II – O nome de uma instituição bancária (banco), com o número de Agência e de uma Conta 

(corrente ou poupança) de titularidade do candidato ou, excepcionalmente, de um terceiro 

indicado pelo candidato, para que possa ser feita a devolução do valor pago pela taxa de 

inscrição; 

 

III – Apenas nos casos em que o candidato indique uma conta que não seja de sua titularidade 

para que seja efetuado o reembolso, o Formulário de Requerimento de Devolução da Taxa de 

Inscrição deverá estar devidamente assinado pelo candidato, com firma reconhecida; 

 

mailto:concursoivate@gmail.com
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Art. 4º – Além do Formulário de Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição, os 

candidatos deverão apresentar: 

 

I – Cópia legível do CPF e da Cédula de Identidade ou de um documento oficial de identificação 

com foto; 

II – Cópia legível do Comprovante do pagamento da Taxa de Inscrição ou a Ficha de Inscrição 

do candidato (que poderá ser obtida no site da empresa Ruffo Concursos – 

www.ruffoconcursos.com.br). 

 

Art. 5º – Os valores a serem restituídos aos candidatos serão somente aqueles referentes às 

taxas de inscrição, sem qualquer acréscimo de juros ou correção monetária. 

 

Art. 6º – O Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição será realizado a partir do dia 01 

de outubro de 2019 e os candidatos terão o prazo máximo de até 06 (seis) meses, ou seja, até 

o dia 31 de março de 2020, para exercerem seus direitos de pleitear o ressarcimento dos 

valores pagos a título de Taxa de Inscrição no Concurso Público nº 001/2018. 

 

Parágrafo Único – Findo o prazo constante no caput deste Artigo, sem que o candidato tenha 

requerido a devolução de sua Taxa de Inscrição, tais valores poderão ser incorporados ao 

erário municipal. 

 

Art. 7º – O modelo de Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição é parte integrante 

dessa Portaria, em seu Anexo I. 

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO, aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2019. 

 

 
 

 

 

 
UNIVALDO CAMPANER 

Prefeito Municipal 
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1 – Dados Bancários: 

Nome do Titular da Conta:      _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ 

CPF do Titular da Conta:      _ 

Banco ________ Agência ________ Conta: ________ Tipo de Conta: _____  

 

2 – Dados para Contato: 

Telefone:   

E-mail:    

 

Formulário de Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição 

 

Eu   ________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________________ e inscrito no CPF sob o nº _________________, inscrito (a)      

no      Concurso      Público nº 001/2018, para o cargo de ________________  , regido 

pelo Edital de Abertura nº 001/2018, solicito a devolução, por meio de depósito em conta 

corrente/poupança, abaixo indicada, do valor pago pela taxa de inscrição n°________, 

para o referido Concurso Público, em virtude do que consta no Decreto nº 166/2019, que 

dispõe sobre o cancelamento do concurso público do Município de Ivaté-PR. 

 

Anexo a este termo, os documentos solicitados (cópia de um documento oficial de 

identificação com foto, cópia do CPF, cópia do comprovante de recolhimento da taxa de 

inscrição ou comprovante de Inscrição e do Instrumento de Procuração caso necessário). 

 

 
 
 
Ivaté, aos ______ dias do mês de ____________ do ano de _______. 

 
 
 
 

__________________________ 
Nome e assinatura do candidato 

(Reconhecer firma caso a conta indicada não seja de titularidade do candidato) 

 


