
 
 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico- Administrativos 
Técnico em Contabilidade 

 
Instruções para solicitação da devolução da taxa de inscrição, para os candidatos ao cargo 

de Técnico em Contabilidade, que realizaram/realizarem sua inscrição no 2º período de 
inscrição 

 
 

 
Consta no Edital nº 554, de 5 de agosto de 2022: 
 
3. Exclusivamente para os candidatos ao cargo de Técnico em Contabilidade, que realizaram/realizarem a 
inscrição no período das 9h de 13/07/2022 às 23h59min de 14/08/2022 (segundo período de inscrição), 
estabelecido pelo Edital nº 509, de 7 de julho de 2022, o qual alterou o pré-requisito para o cargo de Técnico em 
Contabilidade de “Ensino médio completo e registro no órgão regulador da profissão” para “Ensino Médio 
profissionalizante ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Contabilidade”), e que efetuaram/efetuarem 
o pagamento da taxa de inscrição no período de 13/07/2022 até 15/08/2022, poderão solicitar a devolução 
do valor da taxa de inscrição. 
 
3.1. Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição para os candidatos ao cargo de Técnico 
em Contabilidade que efetuaram sua inscrição no primeiro período de inscrição, compreendido entre as 10h 
de 21/03/2022 até as 23h59min de 24/04/2022, haja vista a exigência de registro no órgão regulador da 
profissão já constava como pré-requisito à época. 
 
3.2. Fica estabelecido o período de 9 de agosto até 25 de agosto de 2022 para a solicitação da devolução da 
taxa de inscrição. 
 
 
O candidato que desejar solicitar devolução da taxa de inscrição deverá seguir o seguinte 
procedimento: 
 
1 – Imprimir o Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição, disponível na página do concurso 
em “35. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO CARGO DE TÉCNICO 
EM CONTABILIDADE (2º PERÍODO DE INSCRIÇÃO) ”, preenchê-lo, assiná-lo e digitalizá-lo.  
 
2 - Encaminhar e-mail, para o endereço eletrônico tecnicoadministrativo@concursos.pr4.ufrj.br, da 
seguinte forma: 
a) preencher o assunto do e-mail com: <nome completo do candidato> - Devolução taxa de inscrição. 
b) no corpo do e-mail informar nome completo, CPF, cargo/área de atuação/município da vaga para 
o qual se inscreveu. 
c) anexar, obrigatoriamente, o Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição, devidamente 
preenchido e assinado. 
d) anexar, obrigatoriamente, fotocópia simples do documento de identidade (correspondente ao 



documento de identidade informado no Requerimento). 
e) anexar, obrigatoriamente, fotocópia simples do CPF (caso o número do CPF esteja no documento 
de identidade anexado, não é necessário encaminhar o CPF). 
e) anexar, obrigatoriamente, fotocópia simples do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
3 - O e-mail deve ser encaminhado, impreterivelmente, entre os dias 9 de agosto e 25 de agosto de 
2022. 
 
4 - A UFRJ responderá ao e-mail, confirmando o recebimento do mesmo, em até 48 (quarenta e oito) 
horas (guarde este e-mail pois este é o seu comprovante de entrega). 
 
5 - A confirmação do recebimento do e-mail limita-se apenas a informar ao candidato que o e-mail foi 
recebido, não entrando no mérito se o mesmo encaminhou o e-mail da forma correta como consta no 
item 2 acima. 
 
6 - Caso o candidato não encaminhe o e-mail com os documentos mencionados e na forma 
estabelecida no item 2 acima, ou tenha enviado o e-mail fora do prazo estabelecido, sua 
solicitação de devolução da taxa de inscrição não será aceita. 
 
7 - A devolução da taxa de inscrição deverá ocorrer até o dia 20 de setembro. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2022 
Comissão Executiva de Concursos Públicos 


