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COMUNICADO Nº 01 –  
REFERENTE ÀO CANCELAMENTO DA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA PARA O EMPREGO DE 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO FÍSICA E DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

 
 

A Prefeitura do Município de Nazaré Paulista/SP comunica que, em virtude da necessidade de readequação da legislação 

municipal que rege os requisitos para o emprego de Professor de Educação Básica I – Educação Física, de acordo com o 

solicitado pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, está cancelada a aplicação da prova objetiva para o 

referido emprego, que estava prevista para ocorrer em 15 de maio de 2016. 

 

A Prefeitura do Município de Nazaré Paulista /SP comunica, ainda, que o emprego de Professor de Educação Básica I – 

Educação Física, a partir desta, está excluído deste certame, sendo devida a devolução da respectiva taxa de inscrição aos 

candidatos com inscrições homologadas para o referido emprego, de acordo com relação divulgada no endereço eletrônico 

www.rboconcursos.com.br. 

 

Para solicitar o reembolso do valor da taxa de inscrição paga, o candidato ao emprego de Professor de Educação Básica I – 

Educação Física 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 16 a 27 de maio de 2016.  

 

Os valores pagos pelos candidatos, a título de taxa de inscrição, cujas inscrições encontram-se homologadas para o emprego 

de Professor de Educação Básica I – Educação Física, serão devolvidos no período de 30 de maio a 3 de junho de 2016, por 

meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiro. 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. 

 

Não serão aceitos formulários de solicitação de reembolso do valor da taxa de inscrição que estejam ilegíveis, incompletos, 

com informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato. 

 
Nazaré Paulista, 12 de maio de 2016. 
 

JOAQUIM DA CRUZ JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Nazaré Paulista /SP 

  


