
 

COMUNICADO 

 

 

O Instituto Consulplan, entidade organizadora do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 01/2019, 

considerando a determinação exarada no Processo Administrativo nº. 2018/17135 (2018/2616-S) e 

considerando ainda as fundamentações expostas no Parecer Jurídico, de 17 de setembro de 2019, 

emitido pela Procuradoria Geral do Município de Itaperuna/RJ, vem a público comunicar que: 

 

I -  O Processo Seletivo será mantido e terá seu prosseguimento regular tão logo sejam reestruturadas 

em edital as distribuições de funções e vagas existentes no âmbito desta Administração. Neste sentido, 

estão sendo tomadas as medidas necessárias para que tão logo seja possível, ocorra a reabertura do 

processo, com os ajustes necessários do edital. 

 

II - Fica sedimentada, desde já, a exclusão das funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias do Edital nº 01/2019, sendo edital oportunamente retificado, pelos motivos 

expostos no mesmo parecer; 

 

III -  Será assegurado aos candidatos que se inscreveram no presente Processo Seletivo e efetuaram o 

pagamento da respectiva taxa de inscrição, caso não desejem mais concorrer às vagas disponibilizadas, 

o direito ao reembolso do valor recolhido; e 

 

IV - Da devolução da taxa de inscrição: 

 

Os candidatos que efetuaram o pagamento da respectiva taxa de inscrição e que desejarem a devolução 

do valor pago a título de taxa de inscrição deverão acessar o link de requerimento de devolução, a 

ser disponibilizado no site www.institutoconsulplan.org.br, na página correlata ao processo, no período 

das 14h do dia 07 de outubro de 2019 até às 14h do dia 07 de novembro de 2019, preenchendo 

devidamente todos os campos do requerimento. 

 

É obrigatória a informação de todos os dados pessoais do titular da conta bancária, além da indicação 

de dados bancários válidos para ressarcimento. 

 

É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto dos dados para devolução 

dos valores de inscrição. 

 

O Instituto Consulplan não se responsabilizará por dados incorretos ou por preenchimento incompleto 

do requerimento de devolução, bem como por solicitações de devolução não recebidas por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, 

sobre os quais não tiver dado causa. 

 

A devolução dos valores ocorrerá em até 25 (vinte e cinco) dias úteis, a serem contados do término do 

prazo para o requerimento de devolução (07 de novembro de 2019), desde que todos os dados 

indicados pelo candidato estejam devidamente corretos e permitam o processo de reembolso. 

 

Será disponibilizado posto de atendimento ao candidato que não tiver acesso à internet para que 

proceda com a solicitação de devolução tratada neste comunicado. O posto situado na Prefeitura 

Municipal de Itaperuna – Rua: Izabel Vieira Martins, 131 - Cidade Nova - Itaperuna/RJ - CEP: 28.300-

000, permanecerá aberto durante todo o prazo de solicitação e terá atendimento das 8h00 às 13h00, de 

segunda a sexta-feira. 

 

Itaperuna/RJ, 27 de setembro de 2019.  

 

INSTITUTO CONSULPLAN E PREFEITURA DE ITAPERUNA 

http://www.institutoconsulplan.org.br/

