
COMUNICADO -  EDITAL  02/2014 –  CONCURSO –  ANULAÇÃO
RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO, por intermédio do seu
Presidente, Sr. José Ricardo Joannini, COMUNICA aos candidatos que se inscreveram no
Concurso Público nº  01/2014,  Edital  nº  02,  de 18 de setembro de 2014, para o cargo de
Assessor  Jurídico,  que  predito  certame  foi  ANULADO nos  autos  do  Processo  1001187-
81.2014.8.26.0698/50000, que tramitou na Comarca de Pirangi.
Assim  sendo,  em  estrito  cumprimento  ao  v.  Acórdão  e,  diante  da  impossibilidade  de
localização  da  sociedade  empresária  que  realizou  o  Concurso,  MÉRITO  GESTÃO  DE
CONCURSOS ME (baixada junto à JUCESP segundo pesquisa recente), COMUNICA aos
interessados que a Lista dos candidatos  que efetuaram o pagamento da Taxa de Inscrição
encontra-se disponível no sitio eletrônico  www.cmvistaalegredoalto.com.br, Link  Concurso
nº 1/2014-ressarcimento, aguardando que os mesmos se manifestem expressamente sobre o
ressarcimento da Taxa que será corrigida até JANEIRO/2020, fazendo-o da seguinte forma:
1) A partir da presente pubicação,  Acessar o site  www.cmvistaalegredoalto.com.br, Link:

Concurso nº 1/2014-ressarcimento, fazendo a confirmação inicial do nome e dos dados
pessoais, imprimir e preencher o Requerimento de solicitação da Taxa de Inscrição, juntar
cópia  xerográfica  simples  de  documento  com foto  (RG/CNH)  e  optar  pelas  seguintes
formas de confirmação do pedido:

a) PRESENCIAL:  Comparecer à Câmara Municipal  de Vista Alegre do Alto,
Rua Manoel Marques, nº 127, Centro, Vista Alegre do Alto-SP, de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h, da presente data até o dia 15 de março de 2020,  impreterivelmente, munido do
Requerimento e documento original com foto (RG/CNH), podendo fazer-se representar por
procurador  com  poderes  especiais,  desde  que  exiba  original  do  documento  pessoal  do
interessado, Requerimento assinado com firma reconhecida e instrumento de procuração com
firma reconhecida.

b) POR MEIO ELETRÔNICO:  encaminhar,  da presente data até o dia  15 de
março de 2020, impreterivelmente, Requerimento devidamente preenchido e assinado, com
firma  reconhecida,  acompanhado  de  documento  com  foto  (RG/CNH)  para  o  endereço
eletrônico secretaria@camaravistaalegredoalto.sp.gov.br, a/c Alessandra.

COMUNICA  ainda  que  o  ressarcimento  da  Taxa,  com  seu  valor  atualizado  até
Janeiro/2020, tanto na modalidade presencial quanto por meio eletrônico, será efetuado, após
a confirmação do Requerimento, através de depósito em conta-corrente/poupança em nome do
titular/candidato, a partir do dia 15 (quinze) de Janeiro de 2020.

MAIORES INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto. Telefones:
(16) 3287-1576 ou 3287-1495, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 as 16h00.

Vista Alegre do Alto, 02 de dezembro de 2019.
JOSÉ RICARDO JOANINI - Presidente da Câmara

Registrada e afixada na Secretaria da Câmara na data supra.
ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA - Secretária da Câmara
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