
                                                                                                
 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 
ATO EDITAL Nº. 001 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

 
COMUNICADO Nº 01/2017 

 
Nos termos do que dispõe o item 01 do Capítulo XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS do Ato 
Edital Nº 001 de 13 de fevereiro de 2017 que rege o concurso público da CODESP, 
publica-se, para conhecimento dos candidatos, o seguinte COMUNICADO 01/2017. 
 
Os boletos bancários emitidos no primeiro dia de inscrição do concurso da CODESP 
foram sob a responsabilidade do Banco do Brasil e, a partir do segundo dia, os 
boletos bancários passaram a ser emitidos pelo Banco Santander. 
 
Os boletos emitidos pelo Banco do Brasil, no primeiro dia de inscrição (14 de 
fevereiro de 2017) ofereceram problemas de pagamentos e os valores que foram 
pagos estão sendo devolvidos para os candidatos em suas respectivas contas 
correntes ou na lotérica ou em outra agência que realizaram o pagamento. 
 
Diante desse equívoco, solicitamos aos senhores candidatos que geraram boletos no 
primeiro dia de inscrição (14 de fevereiro de 2017), as seguintes providências: 
 

1. Se já realizaram o pagamento da inscrição através de boleto gerado pelo 
Banco do Brasil (início da numeração do Boleto 001) deverão obter o valor 
desse pagamento de volta no local em que foi pago, pois esse valor foi 
extornado pelo Banco do Brasil, remetendo-o à origem do pagamento. Nesse 
caso, o candidato deverá desprezar a inscrição feita e realizar nova inscrição, 
normalmente. 

2. Se não realizaram o pagamento com o Boleto do Banco do Brasil (início da 
numeração do Boleto 001), deverão desconsiderar esse Boleto e realizar 
nova inscrição no site da CAIPIMES (www.caipimes.com.br), na página do 
concurso. O novo boleto gerado, será sob a responsabilidade do Banco 
Santander (início da numeração do Boleto 033) e pagar em qualquer agência 
bancaria até a data determinada no edital. 

 
NENHUM CANDIDATO SERÁ PREJUDICADO e suas inscrições, sendo pagas pelo 
Boleto do Banco Santander, serão validadas. 
 
 
 


