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EDITAL DE RETIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E NOVA DATA  PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
 
 
 
 

O Instituto SIM Socializar Instruir Modificar, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ nº 07.798.595/0001-11, qualificada como Organização Social nos termos da Lei nº 9.637/98 e Decreto nº 
24.750/2014, com sede na Rua Nestor Pestana, nº 125, cj 102, Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, torna pública que RETIFICA no item 1.3 as vagas do cargo Educador Infantil, onde se lê: 03, leia-se: 04 vagas, 
que foram PRORROGADAS  AS INSCRIÇÕES até 09 de outubro de 2016, que poderão ser feitas exclusivamente via 
internet, através do site www.consesp.com.br, O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência 
bancária até a data de vencimento do mesmo , que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento 
das inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, 
para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser 
processada, recebida e validada, e que em razão do presente edital ficam REMARCADAS  as provas para o dia 13 de 
novembro de 2016.  

Os candidatos inscritos, em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor 
recolhido no período de 17 de setembro a 09 de outubro de 2016, indicando o número da agência, conta corrente e 
banco a ser realizado o depósito de restituição, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: Acesse 
o site www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de devolução 
de taxa inscrições.  

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

 
São Paulo – SP, 16 de setembro de 2016. 

 
Wellington Lucio Ferreira 

Presidente 
 
 


