PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

COMUNICADO 09 – REEMBOLSO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, no uso de suas atribuições legais, mediante autorização contida no Processo
Administrativo nº 45.090/2019, torna público o COMUNICADO 09 - REEMBOLSO publicado pelo ÁGUIA – INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL, doravante denominada INSTITUTO ÁGUIA, que segue:
1. DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
O Concurso Público reger-se-á também pelas Instruções contidas neste comunicado que serão parte integrante dos editais
já publicados. Ressalta-se que é de responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações acerca do(s) edital(ais)
pertinente(s) ao(s) cargo(s) a que se inscreveu bem como de todos os comunicados eventualmente publicados.
2. DO REEMBOLSO
2.1. A fim de não causar prejuízos aos candidatos que não realizaram as provas do período vespertino, o Instituto Águia
se pontificou desde 03 de fevereiro de 2020, a fazer a restituição de despesas mediante prévia comprovação. Para isso, é
necessário que os candidatos que possuam interesse em solicitar referido reembolso o solicite através do e- mail
candidato@institutoaguia.org.br encaminhando a documentação comprobatória pertinente para análise do pedido de
reembolso. Serão aceitas solicitações conforme regras constantes neste comunicado até às 23h59mim do dia 08 de março
de 2020. Após este prazo não serão mais aceitos pedidos de reembolso em nenhuma hipótese.
2.2. Os reembolsos solicitadoss e aprovados entre os dias 03/02 a 27/02 serão efetuados até o dia 28/02/2020 mediante
o envio dos dados bancários do candidato.
2.2.1. As solicitações que forem efetuadas a partir do dia 28/02/2020 até a data máxima de 08/03/2020 serão efetuados
até a data de 16/03/2020.
3. DISPOSIÇÃO FINAL
3.1. A inscrição do candidato implica no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e
condições estabelecidas neste Comunicado, nos Editais e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não
poderá alegar desconhecimento.

Limeira, 14 de fevereiro de 2020
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