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EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CARGOS  
 DO CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2007 

 
 

 
 

 
Dispõe sobre reabertura de inscrições para os cargos 
constantes do Edital de Concurso Público 003/2007, regido  
pelo  Regime Celetista. 

 
 
 
   A Prefeitura do Município de Brotas , torna público que serão reabertas as 
inscrições para os cargos do Edital do Concurso Público 003/2007, no período de 05 a 09 de novembro de 
2007, devendo as mesmas sendo efetuadas exclusivamente pela internet no site www.consesp.com.br , o 
interessado deve proceder da seguinte forma: 

- Acesse o site www.consesp.com.br, clique sobre inscrições abertas. 
- Em seguida clique sobre o cargo a se inscrever, preencha todos os campos corretamente, clique em 

AVANÇAR e posteriormente FINALIZAR.  
- A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a 

mesma, de inteira e total responsabilidade do candidato. 
- Na seqüência gere o boleto bancário, imprima-o e recolha o valor correspondente em qualquer banco ou 

instituição financeira autorizada. 
- O recolhimento do boleto deverá ser feito até a data correspondente ao último dia de inscrição, respeitando-se 

para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada e os autos atendimentos, inclusive 
bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e recebida. 

- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) clique em inscrições abertas “consulte os 
dados de sua inscrição” ou após o encerramento das inscrições clique em concursos em andamento 
“consulte os dados de sua inscrição” e digite o número ou nome do candidato. 

- aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser portador de deficiência, deverão encaminhar  via sedex ou 
carta com AR – Aviso de Recebimento, e pedido de condição especial para a prova, caso necessite , até o 
último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 
68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP, acompanhado do respectivo Laudo Médico e 
explicitação do CID. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE. 
 
 

Brotas – SP, 30 de outubro de 2007  
 
 

Orlando Pereira Barreto Neto  
Prefeito  


