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EDITAL N° 02, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2023 
 

O MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado 
pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2023, 
regido pelo Edital n° 01, de 19 de janeiro de 2023, torna público o presente Edital para divulgar e 
comunicar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2023 
1.1. Retifica-se o Edital n° 01, de 19 de janeiro de 2023, para cancelar a realização do certame 
exclusivamente para o cargo de Agente de Combate a Endemias, devido à necessidade de alteração 
legislativa dos requisitos do cargo para adequação à legislação federal. 
 
1.1.1. Excluem-se todas as menções ao cargo de Agente de Combate a Endemias no Edital n° 01, 
de 19 de janeiro de 2023. 
 
2. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
2.1. Os candidatos já inscritos e que realizaram o pagamento da taxa de inscrição para o cargo de 
Agente de Combate a Endemias até o dia da publicação deste Edital, poderão solicitar restituição da 
taxa de inscrição, através do seguinte procedimento: 
a) Preenchimento do formulário presente no Anexo Único deste Edital; 
b) Assinatura do formulário citado no item anterior a próprio punho ou assinatura digital passível de 
conferência eletrônica; 
c) Envio do formulário citado nos itens anteriores para o e-mail contato@legalleconcursos.br até o 
dia 28 de fevereiro de 2023, juntamente com o boleto bancário e o comprovante de pagamento. 
 
2.2. A restituição da taxa de inscrição se dará em até 30 dias após o final do prazo de envio do 
formulário, mediante conferência da documentação enviada e de confirmação da realização efetiva 
do pagamento da taxa de inscrição. 
 

 
GASPAR BEHNE, 

Prefeito Municipal de Lindolfo Collor/RS.  
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ANEXO ÚNICO – FORMULÁRIO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 
 
Nome do candidato: _______________________________________________________________ 
  
Nº da inscrição: ___________ CPF: ________________ Data de Nascimento: ____/____/________ 
 

 
DADOS PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Banco: _______________________________________________ Código do Banco: ___________ 
 
Agência: __________________________ Município da Agência: ____________________________ 
 
Conta: _______________________________ Tipo de Conta: ( ) Conta Poupança  ( ) Conta Corrente 
  
Titular da conta informada acima: _____________________________________________________ 
 
CPF do titular*: ___________________________________________________________________ 

 
(O titular deve ser o próprio candidato). 

 
  

Solicito, através deste Requerimento, o ressarcimento do valor da taxa de inscrição para o cargo de 

Agente de Combate a Endemias do Concurso Público n° 01/2023, do Município de Lindolfo 

Collor/RS, no valor constante no Edital n° 01, de 19 de janeiro de 2023, face ao cancelamento da 

realização do certame para o referido cargo, conforme Edital n° 02, de 1° de fevereiro de 2023. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 


