FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
“Maurício de Oliveira”
Criada pela Lei n.º 806 de 07/05/54

EDITAL Nº 001/2015
A FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO “MAURÍCIO DE OLIVEIRA” - FAMES, por seu Diretor Geral,
considerando a SUSPENSÃO temporária (por decisão do Comitê de Controle e Redução dos Gastos Públicos, criado pelo Decreto
Estadual nº 3.755-R de 05/01/2015), do Concurso FAMES aberto pelo Edital nº 001/2014, de 20/11/2014, resolve:

1 - DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1.1 A solicitação de devolução da Taxa de Inscrição deverá ser entregue pelo candidato ou por procurador com
firma reconhecida em cartório, no setor de Protocolo da FAMES, Praça Américo Poli Monjardim, nº. 60 – Centro –
Vitória-ES, a partir do dia 09 de junho de 2015, de segunda a sexta-feira, de 09 horas às 12 horas e de 13 horas às
17 horas, observado o horário oficial de Brasília/DF.
1.1.1 No pedido de devolução, o candidato deverá informar seu nome, número de inscrição, RG, CPF, endereço,
cargo optado, informações bancárias, e-mail e telefone, conforme ANEXO I - Termo de Restituição de Taxa de
Inscrição e entregar cópia do documento de identificação oficial com foto e CPF.
1.1.2 O Procurador deverá apresentar cópia simples da CI e CPF, no momento da entrega da documentação na FAMES.
1.1.3 A devolução da taxa de inscrição NÃO será efetuada em conta investimento ou conta de terceiros, SOMENTE
em Conta Corrente ou Conta Poupança e o nome do titular da Conta deverá ser obrigatoriamente do Candidato.
1.2 Os candidatos que NÃO possuírem conta Corrente ou Poupança deverão enviar todos os documentos
solicitados neste Edital e deixar em branco somente as informações relativas aos Dados Bancários do ANEXO I.
1.3 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que NÃO possuem conta Corrente ou Poupança, será
disponibilizada para saque em qualquer agência do Banco Banestes, devendo o candidato dirigir-se ao caixa
apresentando o seu documento de identificação oficial com foto e CPF.
1.3.1 O candidato que solicitar a devolução da taxa de inscrição terá seu deferimento após conferência da
documentação enviada, pela comissão constituída pelo Diretor Geral da Fames. O valor correspondente estará
disponível na conta Corrente ou na conta Poupança do Candidato ou para saque em qualquer agência do Banco
Banestes, até o final do mês subsequente à solicitação.
1.4 O candidato que já tiver efetivado a inscrição, e efetuado o pagamento da Taxa de Inscrição, que não solicitar a
devolução da Taxa de Inscrição conforme subitem 1.1 deste edital será automaticamente considerado inscrito
neste concurso.
1.5 As solicitações realizadas de forma diversa do estabelecido neste edital serão preliminarmente indeferidas.
Vitória-ES, 08 de junho de 2015.

Paulo Henrique Avidos Pelissari
Diretor Geral da FAMES
_____________________________________________________________________________________________
Endereço: Praça Américo Poli Monjardim, 60 – Centro – Vitória – ES – Cep 29010-640 Fone: (27)3636.3600
direcao@fames.es.gov.br
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ANEXO I
Termo de Restituição de Taxa de Inscrição – Concurso Público – FAMES
Eu ______________________________________________________________, portador do RG ______________,
Estado Emissor ______, CPF ____________________________, Endereço Completo: ________________________
_____________________________________________________________________, CEP:___________________,
Cidade: ____________________ UF: _____ Fone: (___)__________________, Celular: (___)__________________,
E-mail(I)________________________________________, E-mail(II)______________________________________,
inscrito no Concurso Público para o(s) Cargo(s) de ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
Número(s) de Inscrição __________________________________________________________________________,
regido pelo Edital de Abertura nº 001/2014, solicito a DEVOLUÇÃO, em minha Conta, do valor pago pela(s) taxa(s)
de inscrição para o referido Concurso Público em virtude do Comunicado publicado em 29 de janeiro de 2015, no
site da IDECAN https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/185/22_29012015113931.pdf que o Concurso
Público FAMES 001/2014 está SUSPENSO temporariamente por decisão do Comitê de Controle e Redução dos
Gastos Públicos, criado pelo Decreto Estadual nº 3.755-R de 05/01/2015.
Anexo a este termo, os documentos solicitados (cópia do documento de identificação oficial com foto e cópia do CPF).
Estou ciente de que com esta devolução estarei automaticamente EXCLUÍDO do Concurso Público para o(s)
cargo(s), que ora estou inscrito, regido pelo Edital FAMES nº 001/2014.
(

) NÃO possuo Conta Corrente ou Poupança, solicito realizar saque em qualquer agência do Banco Banestes.

(

) SIM possuo Conta Corrente ou Poupança, solicito a devolução em minha própria Conta.
DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO PARA DEPÓSITO NA CONTA DO VALOR A SER RESTITUÍDO
NOME DO TITULAR DA CONTA:
CPF DO TITULAR DA CONTA:
NOME DO BANCO:
Nº DA AGÊNCIA:
Nº DA CONTA BANCÁRIA:
TIPO DE CONTA:

(

) CORRENTE

/

(

) POUPANÇA

Local__________________________/______ e Data ______/______/_________.
(Cidade)

(Estado)

_______________________________
Assinatura do Candidato
(igual ao documento apresentado)
_____________________________________________________________________________________________
Endereço: Praça Américo Poli Monjardim, 60 – Centro – Vitória – ES – Cep 29010-640 Fone: (27)3636.3600
direcao@fames.es.gov.br

MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo

presente

instrumento

particular

de

procuração, Eu

Nome,

nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço, nomeio e
constituo meu bastante procurador o(a) Sr(a). Nome, nacionalidade, estado
civil, profissão, RG, CPF e endereço, para o fim específico de REQUERER a
Restituição de Taxa de Inscrição do Concurso Público – (Anexo I – Edital
FAMES nº 001/2015) junto a Faculdade de Música do Espírito Santo
“Maurício de Oliveira” - FAMES, situada na cidade de Vitória-ES, no
endereço Praça Américo Poli Monjardim, nº 60 – Centro.

Local, dia de mês de ano.

Assinatura do Candidato
Reconhecer firma

