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CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2021 

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CARGOS, PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO E DEVOLUÇÃO 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

A ARESPCAB - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca, através do seu 

Superintendente Sr. Luis Ricardo Ferreira Filippine, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, FAZ SABER 

que: 

Devido à necessidade de adequações jurídicas e técnicas referente aos cargos de Assessor Jurídico e 

Ouvidor e considerando que a Administração Pública com base na Súmula 473 do STF pode rever seus próprios 

atos quando entender se tratar de ato inconveniente ou inoportuno. 

TORNA PÚBLICO/DIVULGA: 

1) A exclusão dos cargos abaixo do Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público Nº 001/2021, 

assegurada a devolução da taxa de inscrição a todos os candidatos inscritos nesses cargos, observado o 

procedimento indicado no item 3 deste Edital, sendo que tão logo sejam feitas as adequações, retomaremos um 

novo Concurso Público com os referidos cargos. 

Cargos excluídos do concurso: 

- ASSESSOR JURÍDICO 
- OUVIDOR 

2) O prosseguimento do Concurso Público Nº 01/2021 em relação aos demais cargos de: Analista 
Regulador, Auxiliar Administrativo e Fiscal de Regulação, com a consequente ratificação/convalidação das 

inscrições já efetuadas para esses cargos. 

Nestes termos comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público Nº. 01/2021 para concorrer aos 

cargos acima relacionados, que o Edital de Convocação será divulgado dia 01/10/21. 

3) Em razão do disposto nos itens 1 e 2 deste edital, fica assegurado o direito de solicitação de devolução 

da taxa de inscrição para todos os inscritos nos cargos excluídos do Concurso Público, das 8 horas do dia 05 de 
outubro de 2021 até às 23h59m59s do dia 17 de outubro de 2021, devendo o candidato seguir os seguintes 

passos: 

a) Acesse o site www.sigmarh.com.br; 
b) faça o login na página inserindo seu CPF e SENHA nos campos específicos; 

c) Entre no espaço destinado ao Concurso Público da ARESPCAB na área “Notícias”; 

d) Clique em “Devolução da Taxa”; 

e) Por PIX: Escreva os dados de quem receberá o crédito (do candidato ou de outra pessoa por ele 

definida): chave PIX, nome do titular da conta, número do banco, nome do banco, número da agência, 

número da conta e dígito; 

f) Por Depósito: Escreva os dados de quem receberá o crédito (do candidato ou de outra pessoa por ele 

definida): nome do titular da conta, CPF do titular da conta, número do banco, nome do banco, número 

da agência, número da conta e dígito, tipo de conta (corrente ou poupança); 

g) Clique em “Enviar”. 

4) A devolução da taxa de inscrição será realizada pela SigmaRH, na conta informada pelo candidato, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do encerramento do período de solicitação de devolução. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

 

Casa Branca, 30 de setembro de 2021. 

 

 

LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE 
Superintendente da ARESPCAB 

 


