ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ

COMUNICADO AO EDITAL DE ABERTURA DE N° 005/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO, MÉDIO E DE NIVEL
FUNDAMENTAL COMPLETO PARA QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE TARAUACÁ- ACRE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ – ESTADO DO ACRE E
A FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO NO ACRE (FUNDAPE), em respeito a todos os
candidatos inscritos no Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargo de
Nível Superior, Técnico, Médio e Nível Fundamental Completo para o Quadro de
Pessoal da Prefeitura do Município de Tarauacá- Acre, vem a público, informar
sobre as migrações e devoluções dos candidatos inscritos no certame cancelado.
A Prefeitura Municipal de Tarauacá é responsável pelos dados relativos
à efetivação da migração e à devolução dos candidatos, sendo a fornecedora
desses dados para autorização e aceitação das referidas solicitações, sendo que,
após a aprovação da Prefeitura, será encaminhada à FUNDAPE lista contendo o
nome dos candidatos com as migrações autorizadas para efetivação de pagamento.
A FUNDAPE informa que após a aprovação e aceitação da Prefeitura
Municipal de Tarauacá, encaminhará e-mail de confirmação do pagamento da
inscrição para o e-mail cadastrado, e também essa informação será disponibilizada
no site http://fundape.ufac.br e na Prefeitura Municipal de Tarauacá. Para aqueles
que solicitaram a migração até o dia 07/08/2016 terão a confirmação da migração
até o dia 11/08/2016. Para os demais, haverá um prazo de 5 (cinco) dias para úteis
para confirmação.
Com relação à devolução dos valores pagos a título de taxa de
inscrição, para os candidatos que assim desejarem e que indicaram no formulário
específico, essa questão fica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Tarauacá, que até a presente data, aguarda resposta judicial para providenciar a
devolução. A devolução será efetuada para os dados cadastrados junto a solicitação
de devolução. Para questões pertinentes a devolução, os candidatos deverão
procurar a Prefeitura Municipal de Tarauacá.
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