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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA 
 

EDITAL Nº 04/2018 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018  

 

O Município de Rondinha, representado pelo seu Prefeito sr. Ezequiel Pasquetti, por este Edital, torna 
público a presente retificação, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 

 

1. DA ALTERAÇÃO 

1.1 De acordo com a Lei nº 1.544/2000, foi estabelecida a Unidade de referencia Municipal (URM) como 
parâmetro para determinar o valor da taxa de inscrição em Concurso Público, sendo determinada por 
30URM´s. Atualmente, o valor da URM é de R$ 5,14 (cinco reais e quatorze centavos) conforme previsto no 
Decreto Executivo Normativo nº 2855/2018. Deste modo, o valor da taxa de inscrição para todos os cargos 
passa a ser R$ 154,20, independentemente do nível de escolaridade. 

 

2. DA GERAÇÃO DO BOLETO COMPLEMENTAR OU DEVOLUÇÃO 

2.1 Os candidatos do cargo de Nível Superior (código 1 ao 13) que realizaram a inscrição e o devido 
pagamento até divulgação deste Edital deverão acessar o Formulário Eletrônico – Informação de Dados 
Financeiros para informar os dados financeiros para devolução parcial da taxa de inscrição no valor de R$ 
95,80; 

2.2 Os candidatos do cargo de Nível Superior Incompleto e Técnico (código 14 e 15) que realizaram a 
inscrição e o devido pagamento até divulgação deste Edital deverão acessar o Formulário Eletrônico – 
Informação de Dados Financeiros para informar os dados financeiros para devolução parcial da taxa de 
inscrição no valor de R$ 35,80; 

2.3 Os candidatos do cargo de Nível Médio (códigos 16 e 17 e 22 ao 26) que realizaram a inscrição e o 
devido pagamento até divulgação deste Edital, e que tenham interesse em permanecer no Concurso 
deverão gerar o boleto bancário complementar no valor de R$ 4,20 para pagamento, acessando o 
Formulário Eletrônico - Solicitação de Devolução da Taxa de Inscrição ou Geração de Boleto Complementar 
ou informar a desistência em permanecer no Concurso para solicitar a da taxa de inscrição integral do valor 
R$ 150,00 informando seus dados financeiros; 

2.4 Os candidatos do cargo de Nível Fundamental Incompleto e Alfabetizado (códigos 18 a 21) que 
realizaram a inscrição e o devido pagamento até divulgação deste Edital, e que tenham interesse em 
permanecer no Concurso deverão gerar o boleto bancário complementar no valor de R$ 54,20 para 
pagamento, acessando o Formulário Eletrônico - Solicitação de Devolução da Taxa de Inscrição ou Geração 
de Boleto Complementar ou informar a desistência em permanecer no Concurso para solicitar a devolução 
da taxa de inscrição integral do valor R$ 100,00 informando seus dados financeiros. 

 

3. DO PERÍODO 

3.1 Período para realização dos procedimentos previstos nos itens acima: De 15 a 20/05/2018. 

3.2 Os candidatos dos cargos de Nível Médio, Nível Fundamental Incompleto e Alfabetizado que não 
acessarem o Formulário Eletrônico - Solicitação de Devolução da Taxa de Inscrição ou Geração de Boleto 
Complementar no prazo estabelecido, terão sua inscrição automaticamente desomologados (cancelada) 
neste Concurso Público, e terão o valor referente a inscrição paga devolvida integralmente no período a ser 
divulgado posteriormente no site da Fundatec. 
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4. DA DEVOLUÇÃO  

4.1 A devolução será por depósito em conta corrente ou poupança do Banrisul, Banco do Brasil ou Sicredi. 
Os candidatos que não possuírem conta nestes bancos, poderão realizar a retirada de cheque, no 
respectivo valor, junto a tesouraria da Prefeitura Municipal de Rondinha, Avenida Sarandi 646, Centro, 
desde que requeiram a restituição através de requerimento físico, protocolado no protocolo geral da 
Prefeitura ou através do e-mail restituição@rondinha.rs.gov.br. 

4.2 A devolução da taxa de inscrição é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rondinha/RS, sendo 
que o período para a devolução, para todos que soltarem, será divulgado em Edital posteriormente no site 
da Fundatec. 

 

Rondinha, 11 de maio de 2018. 

 
Ezequiel Pasquetti 

Prefeito Municipal de Rondinha 
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