NOTA DE ESCLARECIMENTO relativa às INSCRIÇÕES do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CIPÓ.
Por meio desta, informamos a todos os candidatos inscritos no Concurso da Prefeitura de Cipó e a
sociedade de forma geral, que em virtude de problemas na estrutura da agencia bancaria do município de
Cipó, tendo este provocado danos técnicos na transmissão (entrega) dos arquivos de retorno não foi
possível identificar todos os títulos quitados. Os arquivos retorno aos quais nos referimos são
indispensáveis para que a Multydeias identifique todos os candidatos que efetuaram pagamento no
período estabelecido.
Pelo exposto, ainda está constando em nosso sistema pendencias em algumas inscrições, não tendo sido
foi possível validar todos os títulos quitados até a presente data e algumas inscrições aparecem em nosso
sistema como canceladas.
Ressaltamos que consta em nossos arquivos, até a presente data 1999 (um mil, novecentos e noventa e
nove) inscrições validadas, ficando as demais para equacionar o problema até no máximo dia 31/05/2016.
Informamos ainda, que já solicitamos todos os arquivos restantes e aqueles que têm títulos quitados,
terão suas inscrições validadas, logo assim que sejam encaminhados os respectivos arquivos.
Os Candidatos que se inscreveram entre os dias 26 a 29, iremos aguardar o retorno dos demais títulos no
período de 48 (quarenta e oito) horas após o término das inscrições.
Para maiores esclarecimentos, a quem ainda tenha dúvida acerca do quanto narrado nesta nota de
esclarecimento, a Multydeias e Prefeitura de Cipó publicarão até o dia 03/06/2016 a relação de todos os
candidatos que efetuaram o pagamento de suas respectivas inscrições.
Para que tudo ocorra dentro da normalidade, todas as providencias estão sendo adotadas por parte da
Multydeias e Comissão do Concurso, para que a prova objetiva se realize na data prevista de
19/06/2016.
Por fim, tranquilizamos e garantimos que todos os candidatos que pagaram suas inscrições para o
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cipó, terão seu direito assegurado.
Em, 29 de maio de 2016.
Diretoria Geral da Multydeias

