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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, torna público a retificação
parcial do Edital do Concurso Público n.º 001/2016 de 06 de março de 2016, publicado na imprensa local e na Sede da
Prefeitura, INCLUINDO os itens abaixo:
2.7 - Da Isenção da Taxa de Inscrição:
2.7.1- Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar ser doador de sangue, nos termos
da na Lei Municipal n° 1.803, de 12 de março de 2012.
2.7.2- Serão consideradas para isenção da taxa de inscrição as doações de sangue realizadas no período de até 2
(dois) anos anteriores a data de inscrição no concurso e que não tenham sido utilizadas para solicitação de
isenção em concursos anteriores.
2.7.3- Para solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes
procedimentos:
a) Acessar o site www.consesp.com.br e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
b) Protocolar nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2016, na sede da Prefeitura de Américo Brasiliense - SP, sita a Av.
Eugênio Voltarel, n° 25, das 09h30 às 16h00, em envelope identificado, contendo:
- Ficha de inscrição devidamente preenchida;
- Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso;
- Fotocópia do documento de identidade
- Documento comprobatório original, emitido por bancos de sangue ou instituições de saúde vinculadas ao
SUS, atestando a quantidade e data das doações.
2.7.4- Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. A exatidão dos documentos
entregues é de total responsabilidade do candidato. Não será aceita a entrega condicional ou complementação
de documentos ou a retirada de documentos após a entrega da devida documentação, nem mesmo por meio de
pedido de revisão e/ou recurso.
2.7.5- O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
divulgado a partir das 15h do dia 15 de abril de 2016, através do site www.consesp.com.br.
2.7.6- O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa
de inscrição, deverá acessar o site www.consesp.com.br, no período de 16 e 17 de abril de 2016.
2.7.7- A partir das 15h do dia 20 de abril de 2016, estará disponível no site www.consesp.com.br o resultado do recurso
contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição.
2.7.8- O candidato que tiver a solicitação indeferida e desejar participar do concurso deverá acessar novamente o site
www.consesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo a 2ª via e pagando o
boleto bancário, com valor da taxa de inscrição plena, até o último dia de inscrição, conforme presente Edital.
2.7.9- O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena terá o pedido
de inscrição invalidado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Américo Brasiliense – SP, 08 de abril de 2016.

Cleide Aparecida Berti Ginato
Prefeita Municipal
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