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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI 

 
COMUNICADO Nº 02 –  

REFERENTE AO CANCELAMENTO DO CERTAME E AO REEMBOLSO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

 
  

A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. comunica que, 

considerando o disposto no Termo de Rescisão/ Distrato Amigável decorrente do Convite de 

Preços 020/2014, a Prefeitura Municipal de Brodowski e a RBO Assessoria Pública e 

Projetos Municipais Ltda. rescindem o contrato administrativo firmado em 10 de julho de 

2014, que implica no cancelamento do Concurso Público nº 01/2014, suspenso durante o 

período de inscrições. 

 

Os candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2014 da Prefeitura Municipal 

de Brodowski deverão solicitar a devolução do valor pago referente à taxa de inscrição. 

 

Para solicitar o reembolso do valor da taxa de inscrição paga, o candidato deverá 

preencher todos os campos do formulário “Solicitação de reembolso”, disponível no endereço 

eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimi-lo e enviá-lo digitalizado para o endereço 

eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, no período de 90 (noventa) dias corridos, a 

partir desta data. 

 

Ressalta-se que o envio do formulário de “Solicitação de reembolso” para o 

endereço eletrônico acima citado é necessário e indispensável, sendo a única forma da RBO 

Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. ter ciência dos dados bancários dos candidatos 

para proceder com a devolução dos valores pagos. 

 

Os valores serão devolvidos pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 

Ltda. por meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do 

próprio candidato ou de terceiro, no período de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 

data do recebimento do formulário. Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato 

não poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite depósitos de terceiros. 
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Não serão aceitos formulários de solicitação de reembolso de taxa de inscrição que 

estejam ilegíveis, incompletos, com informações incorretas ou que não contenham a assinatura 

do candidato. 

 

 A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. se reserva o direito de 

solicitar os documentos comprobatórios de pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário 

referente à inscrição e respectivo comprovante de pagamento), caso necessário. 

 

 São Paulo, 13 de julho de 2.015. 

 

 RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 


