Ref: EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº. 001/2014
(processo seletivo para provimento de empregos públicos de técnico de enfermagem)
EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº. 001/2014
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS
GRANDES LAGOS – CONSAGRA, Estado de São Paulo, No uso de suas atribuições legais e
considerando o que consta do Edital de Abertura de Inscrições nº. 01/2014 (processo seletivo
para provimento de empregos públcios de técnico de enfermagem), publicado no jornal “O
JORNAL DE SANTA FÉ DO SUL” em 29 de julho de 2014,
TORNA PÚBLICO a PRORROGAÇÃO do prazo final de inscrições para o PROCESSO
SELETIVO que será estendido até às 17h00m horas do dia 10 de setembro de 2014, no site da
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul – www.santafedosul.sp.gov.br – página CONSAGRA.
Fica alterado o item 7 do Edital de abertura de inscrição nº. 01/2014 que passa assim vigorar:
DATAS
EVENTOS
20/08/2014

Publicação do extrato do edital no Jornal “O JORNAL” de
Santa Fé do Sul - SP e publicação do edital na íntegra no site
da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, a saber:
www.santafedosul.sp.gov.br – página CONSAGRA.

27/08/2014 até 10/09/2014

Período de Inscrição.

13/09/2014

Publicação
dos
candidatos
inscritos
www.santafedosul.sp.gov.br - página CONSAGRA.

28/09/2014

Realização das Provas

29/09/2014

publicação do Gabarito no site: www.santafedosul.sp.gov.br página CONSAGRA.

30/09/14 e 01/10/2014

Data prevista para interposição de recursos do Gabarito

04/10/2014

Data prevista para publicação do resultado final no Jornal
“O JORNAL DE SANTA FÉ DO SUL” e site:
www.santafedosul.sp.gov.br - página CONSAGRA.

06 e 07/10/2014

Data prevista para interposição de recursos do resultado final

18/10/2014

Data prevista da Publicação da Homologação no Jornal “O
JORNAL DE SANTA FÉ DO SUL” e site:
www.santafedosul.sp.gov.br - página CONSAGRA.

site:

Observação:
As datas deste cronograma são previstas e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
Somente serão confirmadas após publicação dos atos nos meios descritos no Item 10.
OBSERVAÇÃO: As inscrições apenas serão efetivadas após o pagamento da taxa de inscrição
que deve ser efetuado, impreterivelmente, até as 15h00m do dia 10 de setembro de 2014, na
forma do item 3.1.2. do referido Edital de Abertura de Inscrições.
Santa Fé do Sul – SP., 04 de setembro de 2014.
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