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CONCURSO PUBLICO 01/2022

RETIFICAÇÃO 02

CAPÍTULO III-DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
4- No ato de inscrição o candidato deverá:
a. Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no site, a qual o Candidato, sob as penas da lei,
assumirá total responsabilidade pelo preenchimento, declarando conhecer e estar de acordo com
todas as exigências deste Edital;
b. Imprimir o boleto bancário em papel ou PDF, porém aguardar 01 (um) dia útil para o PAGAMENTO
do mesmo, devido a determinação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) referente a
necessidade de registro de boletos bancários;
c. Verificar sua caixa de e-mail cadastrada no Formulário, para a qual será enviado um e-mail
contendo o número de inscrição, senha e instruções gerais;

5-  O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou
correspondente bancário até as 23h59min do dia 29 de abril de 2022, através de ficha de
compensação por código de barras (não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio,
fac-símile, depósito em caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC eletrônico, ordem de
pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido, ou por
qualquer outro meio não especificado neste Edital).

Leia-se:
                                   CAPÍTULO III-DAS INSCRIÇÕES

4- No ato de inscrição o candidato deverá:
a. Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no site, a qual o Candidato, sob as
penas da lei, assumirá total responsabilidade pelo preenchimento, declarando
conhecer e estar de acordo com todas as exigências deste Edital;

b. Imprimir ou gerar PDF da FICHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO POR PIX,
pagando imediatamente ou até o último dia do prazo estipulado neste Edital;

c. Verificar sua caixa de e-mail cadastrada no Formulário, para a qual será enviado um e-
mail contendo o número de inscrição, senha e instruções gerais;

5- O pagamento deverá ser feito UNICAMENTE através do QRCODE mostrado na ficha
gerada pelo sistema, ficando o candidato cientificado que:
a. não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio, fac-símile, depósito em
caixa eletrônico, pix genérico ou transferência por qualquer meio diverso do aqui descrito;

b. O candidato deverá usar o recurso PAGAR POR QRCODE existente no aplicativo
bancário  existente em seu celular para efetuar o pagamento do PIX ;

c. Caso o candidato não utilize PIX, deverá enviar email (informando seu nr de inscrição)
para  contato@agirh.org  até 2 dias antes do prazo final de pagamento, de forma que
possamos lhe enviar o boleto tradicional;

d. Caso faça pagamento irregular, após o prazo aqui determinado ou PIX direto para o
CNPJ da Empresa Organizadora, o pagamento NÃO será processado, a inscrição será
considerada inválida e o valor monetário não será restituído ao candidato.


