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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 01, DE 04 DE JULHO DE 2022  

 

COMUNICADO 
 
A Prefeitura Municipal de Dourados e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, no uso de 
suas atribuições legais, resolvem 
 
Tornar Público: 
 
1. A anulação da Prova de Objetiva aplicada aos candidatos às vagas do cargo de Fiscal de Obras, realizada 
no dia 18/09/2022. 
 
2. A realização da nova prova objetiva para o cargo de Fiscal de Obras será no dia 23/10/2022. 
 
2.1. O cartão de convocação para a prova objetiva do cargo de Fiscal de Obras, contendo o local, a sala e o 
horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Local 
de Prova”, na data prevista de 17/10/2022. 
 
3. Os candidatos pagantes e com inscrições deferidas do cargo de Fiscal de Obras que optarem por desistir 
do concurso em virtude da nova prova poderão requerer a restituição do valor da inscrição, no prazo de 
10/10 até 22/10/2022, devendo para tanto encaminhar para o e-mail concurso@ibfc.org.br, com o assunto 
“Devolução Valor de Inscrição – Fiscal de Obras - Dourados e com os seguintes dados: número da inscrição, 
nome do candidato, tipo de conta, nº da conta, nº da agência, nome do banco e nome do titular da conta. 
 
3.1. Ao requerer a restituição do valor de inscrição, o candidato do cargo de Fiscal de Obras estará 
automaticamente excluído do concurso e não poderá participar de nenhuma etapa do certame. 
 
3.2. O candidato do cargo de Fiscal de Obras que não requerer a restituição do valor de inscrição no prazo 
mencionado ou que comparecer para a realização da nova prova, estará, para todos os efeitos, participando 
no concurso e não terá a devolução realizada, ainda que tenha solicitado a devolução, nos termos do item 3. 
deste comunicado. 
 
3.3. A restituição do valor de inscrição ao candidato será realizada pelo IBFC em até 30 dias após a realização 
da nova prova. 
 
4. Permanecem válidas as demais provas aplicadas dos cargos do Edital 01/2022. 
 

 
Dourados/MS, 05 de outubro de 2022. 
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