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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2011 
 

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS  
NÃO REEMBOLSADOS NA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO CANCELADO 

 

Os inscritos no Concurso Público anterior, que foi cancelado, desde que não tenham sido 

reembolsados na taxa de inscrição daquele Concurso, poderão utilizar o crédito para 

quitação da taxa de inscrição neste certame, seguindo esta orientação: 

 

1. O candidato deve realizar sua inscrição normalmente, via internet, conforme determina o item 

4 deste Edital, no endereço eletrônico http://www.upenet.com.br, não havendo necessidade 

de se inscrever para o mesmo cargo do concurso cancelado; 

 

2. Concluído, na internet, o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição, o candidato deve, 

assim como os demais, emitir normalmente o boleto bancário para pagamento da taxa de 

inscrição. A emissão do boleto não gera qualquer obrigação para o candidato, uma vez que sua 

inscrição só será confirmada após a confirmação do pagamento pelo banco. 

 

3. De posse do boleto bancário, ao invés pagar a inscrição na Caixa Econômica ou Casa Lotérica, o 

candidato deve dirigir-se à sede da Prefeitura Municipal de Jurema, na Praça da Conceição, 72 

– Centro – Jurema – PE, e solicitar a utilização do crédito em decorrente do não reembolso da 

taxa de inscrição no Concurso anterior, para quitação de sua inscrição neste Concurso – 2011, 

nas seguintes condições: 

 

3.1. Caso o candidato solicite inscrição neste Concurso – 2011, em cargo que tenha valor igual 

à taxa de inscrição paga no Concurso – 2010 cancelado, sua compensação será integral e 

o candidato receberá, na Prefeitura, a quitação da nova inscrição; 

 

3.2. Caso o candidato solicite inscrição neste Concurso – 2011, em cargo que tenha valor 

superior à taxa de inscrição paga no Concurso – 2010 cancelado, a sua compensação será 

parcial e o candidato receberá um boleto bancário com o valor correspondente ao 

complemento da taxa de inscrição, a ser pago na Caixa Econômica ou Casa Lotérica; 

 

3.3. Caso o candidato solicite inscrição neste Concurso – 2011, em cargo que tenha valor 

inferior à taxa de inscrição paga no Concurso – 2010 cancelado, a sua compensação será 

integral e o candidato será reembolsado no valor da diferença pelo Município. 

 

4. O prazo para solicitação de quitação da taxa de inscrição através da Prefeitura é o mesmo 

estabelecido para pagamento das taxas de inscrição, ou seja, até a quinta feira, dia 26 de 

janeiro de 2012.  

 

5. Até às 10h (dez) de cada dia, a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Jurema comunicará à 

Entidade Executora a movimentação completa do dia anterior; 
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5.1. A comunicação será feita por e-mail, informando em relações distintas para cada uma das 

situações descritas nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 acima: 

a) A data da movimentação; 

b) O nome do Candidato; 

c) O CPF do Candidato; 

d) O número da solicitação de inscrição; 

e) O cargo para o qual se inscreveu; 

f) O valor da inscrição por ela validada. 

 

6. Recebida a comunicação da Prefeitura, a Entidade Executora validará a inscrição do candidato, 

tornando a informação disponível no endereço eletrônico http://www.upenet.com.br, para 

confirmação pelos candidatos. 

 

 

 

 

 

  


