
 
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO, REABERTURA DE INSCRIÇÕES E 
ALTERAÇÃO DA DATA DAS PROVAS DO EDITAL 001/2006 

 
 

A Associação Ranchariense de Gestão Social - ARAGES , Estado de São Paulo, torna público a REABERTURA  
das Inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE PROVAS, para o preenchimento das funções especificadas conforme Edital 
001/2006 de 20/12/2006, no período de 22/01/2007 a 02/02/2007, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas e 
excepcionalmente no dia 02/02/2007, das 08:00 às 14:00 horas. 

Em razão da reabertura do período de inscrições, ficam RETIFICADOS os itens 3.1 e 7.1 e INCLUINDO o item 
3.1.6 que passam a ter a seguinte redação: 

 
3.1 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 22 de janeiro de 2007 a 

02 de fevereiro de 2007 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
- Acesse o site www.consesp.com.br, clique sobre inscrições abertas e preencha o formulário de inscrição on-

line. 
- Em seguida clique sobre a função a se inscrever, preencha todos os campos corretamente, clique em ENVIAR 

DADOS e posteriormente EFETUAR INSCRIÇÃO.  
- Na seqüência gere o boleto bancário, imprima-o e recolha o valor correspondente em qualquer banco ou casa 

lotérica. 
- O recolhimento do boleto deverá ser feito até a data correspondente ao último dia de inscrição, respeitando-se 

para tanto o horário da rede bancária, casas lotéricas e os autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-
se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e recebida. 

- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) clique em inscrições abertas “acompanhar  
inscrição” ou após o encerramento das inscrições cl ique em concursos em andamento “acompanhar  
inscrição” e digite o número ou nome do candidato. 

- aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser portador de deficiência, deverão encaminhar  via sedex até o 
último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – 
Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP , o Laudo Médico com o respectivo CID. 

- O candidato que não tiver acesso à internet, poderá utilizar os computadores que serão disponibilizados nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Rancharia, especificamente no Posto de Atendimento ao Trabalhador, 
localizado a Rua Marcílio Dias, 719, contando, caso julgue necessário, com auxílio de monitores que orientarão 
na realização da inscrição por meio eletrônico. 

 
3.1.6 O Edital na íntegra, bem como o presente Edital de Retificação estarão disponibilizados nos seguintes locais: 

a) Prefeitura Municipal de Rancharia, sita a Rua Marcílio Dias, 719; 
b) Posto de Saúde Central, sito a Rua Duque de Caxias, 740; 
c) PSF do Distrito de Ajicê; 
d) PSF do Distrito de Gardênia; 
e) Na sede da Associação Ranchariense de Gestão Social – ARAGES, situada a Rua Comendador Pedro Ferreira 

Doninho, 326 – Sala 1; 
f) Todos os Postos de Saúde local; 
g) Nos sites www.consesp.com.br e www.rancharia.sp.gov.br  

 
7.1 LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 04 de março de 2007 , às 8:00 horas e às 14:00 horas, em 

locais a serem divulgados através de Edital próprio que será publicado no Jornal A Tribuna Regional, no átrio da Prefeitura 
Municipal de Rancharia, nos Postos de Saúde local, nos sites www.consesp.com.br e www.rancharia.sp.gov.br e na sede 
da Associação Ranchariense de Gestão Social – ARAGES, situada a Rua Comendador Pedro Ferreira Doninho, 326 – Sala 
1. 
 

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

 
 

Rancharia – SP, 17 de janeiro de 2007. 
 
 

GERSON CIPRIANO 
Presidente 


