
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA 
CONSAUDE 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007  

 
Edital de Retificação e Prorrogação de Prazo de Inscrição 

 
A Comissão de Concursos Públicos, nomeada pela Diretora Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale 
do Ribeira - CONSAÚDE, através da Portaria nº 10/2007, de 12 de julho de 2.007 no uso de suas atribuições legais e em 
consonância com a Legislação Federal e Estadual, faz saber que será retificado o Edital de Abertura nº. 001/2007, 
publicado em 27/07/2007 e prorroga até o dia 24 de agosto o prazo das inscrições conforme abaixo:  
 
DAS RETIFICAÇÕES  
 
Onde se lê: 
 
DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – As inscrições e a entrega dos documentos relativos a titulação, se realizarão de 30 de julho a 17 de agosto de 2.007, 
de segunda a sexta feira, excetuando-se os feriados, das 9:00 às 17:00 horas, no Prédio de Serviços Administrativos do 
CONSAÚDE, sito à Rua dos Expedicionários, 140 – Centro, em Pariquera-Açu – SP, e pela internet, nos endereços 
eletrônicos  www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br, nos termos do item 2.5. 
 
2.5- Para inscrever-se pela internet o candidato deverá: 

2.5.1- Acessar os endereços eletrônicos www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br, durante o período de 
inscrição (23 de julho de 2007 a 3 de agosto de 2007); 
2.5.4- Efetuar o pagamento da inscrição, observando o valor descrito no item 1.3, correspondente ao nível de 
escolaridade do Emprego pretendido, até a data limite de 6 de agosto de 2007. 
2.5.5- Após o término do período destinado para as inscrições, às 24:00 horas, horário de Brasília, do dia 3 de agosto 
de 2.007, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada; 

2.7- O candidato deverá recolher a taxa de inscrição de acordo com os valores constantes no subitem 1.2 deste Edital, que 
será cobrada a título de reembolso de despesas com materiais e serviços. 

 2.7.1- A Taxa de Inscrição que trata o subitem anterior deverá ser recolhida, ate o dia 20 de agosto de 2.007, 
preferencialmente nas agências do Banco Nossa Caixa Nosso Banco, casas lotéricas ou qualquer outra agência 
bancária integrante da rede de compensação bancária nacional.  

2.14- A relação completa de candidatos será divulgada, através de fixação, no prédios do CONSAÚDE, situado na rua dos 
Expedicionários nº 140, em Pariquera-Açu, Centro, a partir do dia 20 de agosto de 2007, e nos endereços eletrônicos 
www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br em caráter informativo.  

2.19- Os candidatos que se inscrevem via internet poderão encaminhar, pelo correio, através de sedex, no prazo 
determinado para as inscrições, 23 de julho a 3 de agosto de 2007, ou entregarem pessoalmente, os documentos 
comprovantes para contagem de títulos.  

3.2.2- Os candidatos que optarem em realizar a inscrição via internet deverão encaminhar o laudo, via sedex, para a 
Comissão de Concurso Público CONSAÚDE, no prédio de Serviços Administrativos, sito à Rua dos Expedicionários, 
140, Pariquera-Açu – SP – CEP 11.930.000, até o dia 6 de agosto de 2007. 

 
Leia-se:  
 
DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – As inscrições e a entrega dos documentos relativos a titulação, se realizarão de 30 de julho a 24 de agosto de 2.007, 
de segunda a sexta feira, excetuando-se os feriados, das 9:00 às 17:00 horas, no Prédio de Serviços Administrativos do 
CONSAÚDE, sito à Rua dos Expedicionários, 140 – Centro, em Pariquera-Açu – SP,e pela internet, nos endereços 
eletrônicos  www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br, nos termos do item 5.1 
 
2.5 - Para inscrever-se pela internet o candidato deverá: 

2.5.1- Acessar os endereços eletrônicos www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br, durante o período de 
inscrição (30 de julho de 2007 a 24 de agosto de 2007); 
2.5.4- Efetuar o pagamento da inscrição, observando o valor descrito no item 1.3, correspondente ao nível de 
escolaridade do Emprego pretendido, até a data limite de 27 de agosto de 2007. 
2.5.5- Após o término do período destinado para as inscrições, às 23:59 horas, horário de Brasília, do dia 24 de 
agosto de 2.007, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada; 

 

http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/
http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/
http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/
http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/
http://www.consaude.org.br/
http://www.assessorarte.com.br/


2.7- O candidato deverá recolher a taxa de inscrição de acordo com os valores constantes no subitem 1.2 deste Edital, que 
será cobrada a título de reembolso de despesas com materiais e serviços. 

 2.7.1- A Taxa de Inscrição que trata o subitem anterior deverá ser recolhida, até o dia 27 de agosto de 2.007, 
preferencialmente nas agências do Banco Nossa Caixa Nosso Banco, casas lotéricas ou qualquer outra agência 
bancária integrante da rede de compensação bancária nacional.  

2.14- A relação completa de candidatos será divulgada, através de fixação, no prédios do CONSAÚDE, situado na rua dos 
Expedicionários nº 140, em Pariquera-Açu, Centro, a partir do dia 30 de agosto de 2007, e nos endereços eletrônicos 
www.consaude.org.br e www.assessorarte.com.br em caráter informativo.  

2.19- Os candidatos que se inscrevem via internet poderão encaminhar, pelo correio, através de sedex, no prazo 
determinado para as inscrições, 30 de julho a 24 de agosto de 2007, ou entregarem pessoalmente, os documentos 
comprovantes para contagem de títulos.  

3.2.2- Os candidatos que optarem em realizar a inscrição via internet deverão encaminhar o laudo, via sedex, para a 
Comissão de Concurso Público CONSAÚDE, no prédio de Serviços Administrativos, sito à Rua dos Expedicionários, 
140, Pariquera-Açu – SP – CEP 11.930.000, até o dia 27 de agosto de 2007. 

 
 
 
Pariquera-Açu, 15 de agosto de 2007. 

 
 
 
 
 
  

ROBERTO TAVARES VILANOVA 
Presidente da Comissão de Concurso Público 

 
 
 

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO 
Diretora Superintendente 
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