SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE UNAÍ (MG)
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

COMUNICADO
DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – ALTERAÇÃO DE DATA
EXCLUSIVO PARA OS CANDIDATOS DO CARGO 130 – OPERADOR DE ETA
Em virtude da greve generalizada dos Correios em todo o território nacional, o INSTITUTO QUADRIX informa sobre a
alteração do período de devolução do valor referente à TAXA DE INSCRIÇÃO do cargo 130 - Operador de ETA, de nível fundamental,
conforme instruções a seguir:
1.

A devolução será realizada no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2015, das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.

2.

O valor referente à taxa de inscrição estará disponível para retirada, pessoalmente ou por meio de procurador (em
documento original, com firma reconhecida), na sede da Autarquia SAAE UNAÍ, à Av. Governador Valadares, n° 3.757, Bairro
Bela Vista.

3.

Após esse período, o valor será restituído somente via depósito bancário, mediante ofício que deverá ser encaminhado
diretamente para a Autarquia SAAE, o qual deverá conter os dados bancários do candidato, nome completo e CPF, para
que assim possa ser realizada a restituição.

4.

O ofício estará disponível para preenchimento de 05 a 09 de outubro de 2015 na sede da Autarquia SAAE-UNAÍ e nos sites
oficiais do concurso público. Após esse período, não serão mais consideradas solicitações para devolução das taxas de
inscrição para o cargo de Operador de ETA.

5.

A devolução via depósito bancário será de responsabilidade da Autarquia SAAE UNAÍ e será realizada a partir de 12 de
outubro de 2015, exclusivamente para os candidatos que não retiraram o valor no primeiro período programado, de 28 de
setembro a 02 de outubro de 2015.
As demais informações e instruções constantes do Comunicado publicado em 12 de setembro permanecem inalteradas.
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