EDITAL No 4/2002, DE 2 DE MAIO DE 2002.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA
ESTRUTURA OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL
A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, designada pelo Ato n. 188 DSG, de 15 de fevereiro de 2002, do Senhor Governador do Estado, no uso de suas
atribuições, torna público que:
I - é revogado o item III.11 do Edital 1/2002;
II - o candidato devidamente inscrito poderá, mediante requerimento
escrito ao Secretário de Estado da Fazenda, conforme modelo anexo, desistir deste
certame e perceber o valor pago pela inscrição, obedecidos os seguintes critérios:
a) protocolizar o requerimento na sede da Secretaria da Fazenda,
pessoalmente ou via Correios, até o dia 28 de junho de 2002 (endereço: Secretaria
da Fazenda, Praça dos Girassóis, s.n., CEP 77054-970);
b) anexar ao requerimento o original do cartão de identificação;
c) informar o número do CPF;
d) indicar:
1. o nome e o local da instituição bancária em que possui conta;
2. os números da agência e da sua conta onde será creditado o valor;
III - na hipótese de o candidato não possuir conta, a devolução dar-se-á
através de Ordem Bancária, a ser creditada em agência do Banco do Brasil indicado
pelo candidato;
IV - cada requerimento será analisado pela Secretaria da Administração e,
se indeferido, informado o motivo ao candidato;
V – efetivada a devolução, a Secretaria da Fazenda encaminhará os
respectivos comprovantes à Secretaria da Administração para proceder o
cancelamento das inscrições;
VI - serão desconsiderados os requerimentos recebidos após o dia 28 de
junho de 2002.
Palmas, 2 de maio de 2002.

Edmilson Dantas
Presidente

Sandra Cristina Gondim de Araújo
Membro

Cláudio Oliveira Nunes
Membro

ANEXO ÚNICO AO EDITAL No 4/2002

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Secretário da Fazenda do Estado do Tocantins, eu
Nome do Candidato:_________________________________________________
No de Inscrição:_____________________________________________________
No do C P F:________________________________________________________
Nome da Instituição Bancária:__________________________________________
No da Agência:______________________________________________________
No da Conta onde será creditado o valor:_________________________________
Município/UF da Instituição Bancária:____________________________________

solicito a devolução do valor pago pela minha inscrição no Concurso Público para o
Provimento de Cargos do Quadro da Estrutura Operacional da Polícia Civil, regido
pelo Edital 1/2002, de 1o de março de 2002, estando ciente que, em sendo deferido
este requerimento, estarei excluído do Certame.

_____________________________,_______, de________________ de 2002
local

_____________________________________________
Assinatura do Candidato

OBS: Anexar o original do Cartão de Identificação do Candidato.

