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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E NOVA DATA PARA  
REALIZAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Macaubal, Estado de São Paulo, torna público a prorrogação das inscrições  para 
o Concurso Público, para o preenchimento dos cargos, conforme Edital 001/2016 de 26/04/2016, até o dia  29 de maio 
de 2016, através do site www.consesp.com.br, e 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. 

As provas ficam remarcadas para o dia 12 DE JUNHO DE 2016, nos horários estabelecidos no edital 
001/2016, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, 
por meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias.  

Os candidatos inscritos, em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor 
recolhido no período de 14 a 29 de maio 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.  

Após o período acima a Prefeitura Municipal de Macaubal – SP, terá 30 (trinta) dias úteis para devolução do 
valor da taxa de inscrição, na conta indicada pelo candidato. 

 
 

 
 

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

Macaubal/SP, 13 de maio de 2016. 
 

Dorival Botelho 
Prefeito 

 
 


