EDITAL DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO 003/2019
A ASF - Associação Saúde da Família – São Paulo, torna público a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES e
RETIFICAÇÃO PARCIAL do edital de Processo Seletivo nº 003/2019 – Zona Oeste, ALTERANDO os itens 2.1, 2.10,
3.2.2 e 7.1, que passam a ter a seguinte redação:
2.1. As inscrições serão realizadas, via internet, no período de 06 a 28 de novembro de 2019, no site
www.consesp.com.br
2.10. A partir de 03 de dezembro de 2019, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.consesp.com.br as
inscrições homologadas. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato através do email: consesp@consesp.com.br, para verificar o ocorrido.
3.2.2. A documentação comprobatória deverá ser enviada por SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) (para a
CONSESP – Processo Seletivo ASF - Associação Saúde da Família (Laudo Médico), para Rua Maceió, 68 – Bairro
Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP, até o dia 29 de novembro de 2019 (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO).
7.1. Os candidatos que tenham esta etapa conforme definido no ANEXO I deverão no período de 06 a 29 de
novembro de 2019 encaminhar via sedex com Aviso de Recebimento (AR) para CONSESP, situada na Rua Maceió, 68
– Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP CÓPIA REPROGRÁFICA SIMPLES dos documentos, a serem
considerados para a Avaliação de Títulos (AT) e estes deverão ser acondicionados em envelope grande (tamanho
mínimo 36x24) e fechado contendo com letras maiúsculas, preferencialmente impressas conforme modelo
abaixo. Este envelope identificado deverá ser remetido em envelope próprio para sedex.

Além disso, RETIFICA também o Anexo V - CRONOGRAMA, passando a ter a seguinte redação:

ANEXO V – CRONOGRAMA DE EVENTOS

EVENTO
Período de Inscrições

DATA
06/11/2019 a 28/11//2019

Último dia para postalização via sedex com AR dos títulos e laudos médicos (para os
candidatos que tenham esta etapa conforme definido no ANEXO I)
Último dia para pagamento do boleto referente a inscrição
Divulgação da homologação das inscrições e deferimento de atendimento especial
Recurso da homologação das inscrições
São Paulo - SP, 19 de novembro de 2019.
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Coordenadora Geral - Associação Saúde da Família

29/11/2019
(último dia útil de pagamento)

29/11/2019
03/12/2019
04 e 05/12/2019

