
 
Orientações - Restituição de Taxa de Inscrição 

Considerando o cancelamento dos Processos Seletivos para Estagiários do Curso de Direito da Promotoria de Justiça 

Regional de EUNÁPOLIS, conforme Edital 558/2021; da Promotoria de Justiça Regional de JEQUIÉ conforme Edital 

557/2021, e da Promotoria de Justiça Regional de ITAPETINGA conforme Edital 556/2021, disponibilizados no DJE – 

Nº 2.864 de 19/05/2021, o Ministério Público do Estado da Bahia comunica que a restituição dos valores pagos 

referentes à taxa de inscrição será realizada observando-se as seguintes orientações:  

I. O candidato inscrito em um dos processos seletivos supracitados deverá solicitar reembolso do valor pago por 

meio do Formulário de Requerimento de Restituição da Taxa de Inscrição, disponível no endereço 

https://www.mpba.mp.br/institucional/ceaf/estagios/processo, seguindo as instruções abaixo: 

Passo 1:   O candidato deverá preencher com seus dados todo o formulário; imprimi-lo e assiná-lo. 
 

Passo 2: Encaminhar o Formulário com cópia do documento de identidade e CPF anexo(s), exclusivamente 
em formato PDF, para o e-mail estagios.interior@mpba.mp.br 

 

Atenção: 
  

→ Colocar no “Assunto” do E-MAIL: “Restituição de Taxa de (Nome do Candidato) + 
(Regional para a qual o candidato foi inscrito)” 

 

→ Todos os formulários e/ou documentos deverão ser digitalizados no formato PDF. Serão 
descartados documentos e/ou formulários enviados em outro formato. 
   

→ Caso o documento de identidade contenha o número do CPF, fica dispensado o envio 
desse.  

 

Passo 3: O processo de restituição será encaminhado para análise do setor responsável. 
 

Atenção: 
 

→ NÃO serão aceitos formulários de restituição e/ou documentos que estejam ilegíveis, 
incompletos, com informações incorretas ou que não contenham a assinatura do 
candidato. 
  

→ Para a devolução do valor da taxa de inscrição, o candidato NÃO poderá indicar conta em 
nome de terceiros ou conta-salário, apenas serão aceitas contas em nome do candidato 
nas modalidades conta corrente ou poupança. 
 

→ O preenchimento do Formulário de Requerimento é de inteira responsabilidade do 
candidato. Dados pessoais e bancários informados incorretamente poderão acarretar a 
impossibilidade do reembolso da taxa de inscrição. 
 

  

II. Os requerimentos de restituição de taxa de inscrição e documentos anexos deverão ser encaminhados via e-mail 

até o dia 21 de junho de 2021. 
 

III. O candidato inscrito em mais de um processo seletivo que desejar a devolução de todas as taxas de inscrição, 

deverá enviar um Requerimento para cada taxa paga, bem como os respectivos documentos informados. 
 

IV. Requerimentos feitos de forma diversa das orientações aqui especificadas ou fora do prazo serão 

desconsiderados para todos os efeitos. 

Salvador, 20 de maio de 2021  
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