COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 – ALUNO APRENDIZ
AVISO Nº 01 – RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO E REDUÇÃO
DO VALOR DA INSCRIÇÃO
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no uso de suas atribuições legais, por meio da
empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI – EPP, atendendo ao disposto no subitem 4.38,
do Capítulo 4, do Edital 001/2018, informa o resultado das solicitações de isenção ou redução do valor da
inscrição.
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O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos resultados da análise dos requerimentos
de isenção/ redução do pagamento da inscrição, para contestar o indeferimento por meio de interposição de
recurso, conforme previsto no item 6.2 do edital de abertura. Após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão.
A partir de 23 de abril de 2018, estará divulgado no site www.rboconcursos.com.br o resultado do recurso
contra o indeferimento da solicitação da isenção/ redução do valor de inscrição.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou redução indeferidos, para efetivar a sua inscrição no
Concurso Público, deverão acessar o endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br e imprimir o respectivo
boleto bancário para pagamento do valor da inscrição até o dia 24 de abril de 2018, conforme procedimento
descrito no edital de abertura.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automaticamente inscritos no certame.
Os candidatos, que tiverem seus pedidos de inscrição com redução do valor deferidos, receberão, por e-mail, o
boleto com valor reduzido da inscrição até o dia 23 de abril de 2018, para efetuar o pagamento até a data
limite de 24 de abril de 2018.
O candidato que não tiver seu pedido de isenção/redução deferido e que não efetuar o pagamento do valor da
inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem 4.4 do edital de abertura estará automaticamente
excluído do Concurso Público.
Para que não alegue desconhecimento, este aviso está publicado no site www.rboconcursos.com.br
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