
 
 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DAS INSCRIÇÕES D O EDITAL  
DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017  

 
 
 

O IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde – São Paulo, público a REABERTURA DAS 
INSCRIÇÕES e RETIFICAÇÃO PARCIAL do processo seletivo n° 001/2017, alterando os itens 2.1, 2.8, 2.18, 2.19, 
3.2.2, 5.1, 8.1 e o cronograma constante do anexo VI, que passam a ser o seguinte: 
 
 
2.1. As inscrições serão realizadas, via internet, até 09 de abril de 2017 , no site www.consesp.com.br. 
 
 
2.8. Os candidatos poderão inscrever-se para mais de uma função, desde que haja compatibilidade de datas e horários 
de provas, conforme dispõe o presente Edital e retificações, devendo, para tanto, proceder inscrições individualizadas 
para cada função desejada. Se eventualmente o candidato se inscrever para funções cujas provas coincidam horários, 
valerá a inscrição do cargo para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo vedada a mudança após a 
assinatura. 
 
2.8.1. O candidato poderá se inscrever para apenas uma função (programa/carga horária/local de lotação ) de 
cada horário de prova, ou seja, manhã e tarde confo rme estabelecido abaixo: 
 

MANHÃ  TARDE 

Funções de: 
- Nível de Ensino Médio e Técnico 

 Funções de: 
- Nível de Ensino Superior Completo 
- Nível de Ensino Fundamental  

 
 
2.12. A partir de 13 de abril de 2017 , o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.consesp.com.br as 
inscrições homologadas. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato através do e-
mail: consesp@consesp.com.br, para verificar o ocorrido. 

 
 

2.18. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de Pessoa com Deficiência (PcD) que tenha optado por 
concorrer às vagas reservadas ou solicitado condição de Atendimento Especial  para realização das provas, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP pelos telefones (11) 2359-8856, (11) 5093-1314, (11) 4328-1314 
das 9 às 12 e das 14 às 17:30 horas, horário de Brasíli a/DF, nos dias 17 e 18 de abril de 2017 , conforme orientações 
constantes no endereço eletrônico www.consesp.com.br;  

 
 

2.19.  Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição e tenha detectado algum tipo de 
inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar na página do Processo Seletivo o serviço de “Alterar 
Dados Cadastrais ”, até a data de 10 de abril de 2017, desde que ainda não tenha pago o valor da inscrição. 

 
 

3.2.2. A documentação comprobatória deverá ser enviada por SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) (para a 
CONSESP – Processo Seletivo IABAS (Laudo Médico) , para Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – 
Dracena – SP, até o dia 10 de abril de 2017  (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO ); 

 
 

5.1. LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo – SP , na 
data de 07 de maio de 2017 , nos horários descritos abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio 
que será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. 

 
Abertura dos portões – 8:00 horas  Abertura dos portões – 14:00 horas 

Fechamento dos portões – 8:45 horas  Fechamento dos portões – 14:45 horas 
Início das Provas – 9:00 horas   Início das Provas – 15:00 horas  

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO MÉDIO   TODOS OS CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO 
SUPERIOR  

  
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL  



 2

 
8.1. Os candidatos que tenham esta etapa conforme definido no ANEXO I deverão até 10 de abril de 2017 para 
encaminhar via sedex com Aviso de Recebimento (AR) para CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - 
CEP 17900-000 – Dracena – SP CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO  dos documentos, a serem 
considerados para a Avaliação de Títulos (AT) e estes deverão ser acondicionados em envelope grande (tamanho 
mínimo 36x24) e fechado contendo com letras maiúscu las, preferencialmente impressas conforme modelo 
abaixo. Este envelope identificado  deverá ser remetido em envelope próprio para sedex . 

 
 

ANEXO VI – CRONOGRAMA DE EVENTOS 
 

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 14/02/2017 

Período de Inscrições. 16/02 a 12/03/2017 

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES NO PERÍODO DE 16/03 a 09/04/2017 
Último dia para postalização via sedex com AR dos títulos (para os candidatos que tenham 
esta etapa) 10/04/2017 

Último dia para pagamento do boleto referente a inscrição  10/04/2017 

Divulgação da homologação das inscrições e deferimento de atendimento especial 13/04/2017 
Recurso da homologação das inscrições 17 e 18/04/2017 
Divulgação das respostas aos recursos referente a homologação das inscrições Até 20/04/2017 

Edital de Convocação para as Provas Objetivas 28/04/2017 

Data de aplicação das Provas Objetivas  07/05/2017 

Divulgação do Gabarito Oficial e das Provas, no site  08/05/2017 
Prazo para interposição de recursos referente questões da prova e gabarito. 09 e 10/05/2017 
Divulgação das respostas aos recursos referentes questões da prova e gabarito de ambas 
as datas de aplicação Até 23/05/2017 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo  (provas objetivas e títulos), imagem da 
Folha de Respostas e Convocação para avaliação Psicológica  

24/05/2017 

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da pontuação das provas e títulos. 25 e 26/05/2017 
Divulgação das respostas aos recursos referente resultado do Processo Seletivo (provas 
objetivas e títulos). 

Até 02/06/2017 

Data de aplicação da Avaliação Psicológica  04/06/2017 
Divulgação do Resultado da Avaliação Psicológica 10/06/2017 
Prazo para Solicitação da Entrevista Devolutiva 11 e 12/06/2017 
Divulgação do Edital de Convocação para Entrevista Devolutiva 14/06/2017 
Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da Avaliação Psicológica 20 e 21/06/2017 
Divulgação das respostas aos recursos referente resultado da Avaliação Psicológica 27/06/2017 
Publicação da Classificação Final  27/06/2017 

Entrevista Comportamental e Técnica 
Conforme disponibilidade 

de vagas  
 

OBS: Todas as d ivu lgações na página serão após as 1 5h00.  
 

 
Os candidatos inscritos antes da data da presente retificação, em razão desta, terão o direito de requerer a 

devolução do valor recolhido no período de 17 de março a 09 de abril de 2017, 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.  

 
 

São Paulo - SP, 15 de março de 2017. 
 
 
 

Dr. Luciano Artioli Moreira 
Vice-Presidente do IABAS 

 


