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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP
EDITAL

EDITAL 67/2021
CONCURSOS PÚBLICOS 629 A 636 – PROFESSOR – ÁREAS DO
CONHECIMENTO
PROCESSO SEI Nº 20.0.000024640-0

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, por intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO E
PATRIMÔNIO, através da Fundação La Salle, torna público, conforme segue:

1. A retomada dos Concursos Públicos 629 a 636 – Professor – Áreas de Conhecimento, com previsão para
aplicação das provas objetivas e de redação, que deverá ocorrer até o mês de novembro de 2021, tendo em
vista a adequação dos procedimentos para prevenção à propagação de contágio pelo COVID-19, conforme data e
horário a serem confirmados em Edital específico, divulgado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
anteriores à realização da prova.

2. O candidato inscrito que efetuou o pagamento da taxa de inscrição e que tenha o interesse em cancelar sua
participação neste Concurso Público, poderá requerer a devolução do valor integral pago pela inscrição, nos
termos do art. 26, do Decreto nº 11.496/96, pelo período compreendido entre às 09 horas do dia 02 de setembro
de 2021 até às 17 horas do dia 15 de setembro de 2021.
2.1. Para solicitação da devolução da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher corretamente o
“Formulário de Requerimento de Restituição da Taxa de Inscrição Online”, disponibilizado através do link:
https://forms.gle/tF3ZbjknSpvVCmXF7, informando seus dados de identificação pessoal e bancários, bem como
declarar interesse no ressarcimento da taxa de inscrição paga.
2.1.1. O candidato é inteiramente responsável pela veracidade das informações prestadas no formulário citado no
item 2.1., principalmente no que se refere ao número da conta bancária informada para devolução da taxa.
2.2.1. Não será aceita solicitação de restituição de taxa de inscrição por outro meio, a não ser conforme o
estabelecido no item 2.1. deste Edital.
2.3. A solicitação da devolução da taxa de inscrição deferia, implica na exclusão do candidato do presente
Concurso Público.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2021.

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA,
Secretário Municipal de Administração e Patrimônio
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Municipal, em 30/08/2021, às 15:32, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 15379607 e o
código CRC E983E801.
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