
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 
SÃO PAULO 

COMUNICADO 02 
 
 

 

Cancelamento das Inscrições para o Cargo de 
Agente Coordenador de Esportes do Concurso Público 01/2020 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, no uso de suas atribuições legais, mediante autorização contida no 

Processo Administrativo nº 181/2018, COMUNICA que as inscrições para o cargo de Agente Coordenador de Esportes, 

estão canceladas do Concurso Público - Edital nº 01/2020, a partir desta data. 

 
As inscrições existentes para o referido cargo serão tornadas sem efeito. Isto porque, não haverá tempo hábil para 

adequar a Lei Complementar nº 124 de 13 de abril de 2015 (Lei que disciplina os requisitos do cargo de Agente 

Coordenador de Esportes), a fim de atender os requisitos necessários para investidura no cargo, conforme determinação 

do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – SP, ofício CREF4/SP nº 1433/2020. 

 
Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição do cargo acima citado, serão devidamente 

reembolsados. Para tanto, os candidatos deverão enviar e-mail para “candidato@institutoaguia.org.br”, solicitando sua 

devolução, informando o cargo, o nome completo, o número do CPF, conta para devolução da taxa de inscrição, 

comprovante de pagamento e ficha de inscrição. 

 
O Instituto Águia fará a restituição da taxa de inscrição mediante prévia comprovação. Para isso, é necessário que os 

candidatos encaminhe a documentação comprobatória pertinente para análise do pedido conforme regras constantes 

neste comunicado até às 23h59mim do dia 25 de outubro de 2020. Após este prazo não serão mais aceitos pedidos de 

reembolso em nenhuma hipótese. 

 
Os reembolsos solicitados e aprovados entre os dias 25/09 a 02/10/2020 serão efetuados até o dia 06/10/2020 

mediante o envio dos dados bancários do candidato. 

 
As solicitações que forem efetuadas a partir do dia 03/10/2020 até a data máxima de 25/10/2020 serão efetuados até a 

data de 30/10/2020. 

 
Para tanto, é expedido o presente Comunicado para que ninguém possa alegar desconhecimento. 

 
Importante salientar que a inscrição do candidato implica no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas 

legais pertinentes e condições estabelecidas neste Comunicado, nos Editais e seus Anexos e nas condições previstas em 

Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
Itaporanga, 25 de setembro de 2020. 
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