
  
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL DO 

PROCESSO SELETIVO 002/2020 
 
 

A ASF - Associação Saúde da Família – São Paulo, torna público a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES e 

RETIFICAÇÃO PARCIAL do edital do Processo Seletivo nº 002/2020 – Zona Norte, ALTERANDO os itens 2.1, 2.9.13, 

2.10, 3.2.2 e 5.1, que passam a ter a seguinte redação: 

 
2.1. As inscrições serão realizadas, via internet, no período de 07 a 26 de janeiro de 2021, no site www.consesp.com.br  
 
2.9.13. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por meio do PIX, cheque, depósito em caixa eletrônico, pelos 
correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
NÃO é possível o pagamento do boleto de inscrição com o PIX. O boleto de inscrição é um meio de pagamento 

distinto do PIX, com regras próprias. Documento que contenha apenas o código de barras e/ou linha digitável, e não 
contenha o QR CODE, não pode ser pago utilizando PIX. 

 

2.10. A partir de 02 de fevereiro de 2021 a partir das 17 horas, 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. 
 
3.2.2. A documentação comprobatória deverá ser enviada por e-mail para o endereço: 
condicaoespecial@consesp.com.br e inserida como assunto Processo Seletivo ASF - Associação Saúde da 
Família - ZONA SUL (CAPELA DO SOCORRO E PARELHEIROS) (LAUDO MÉDICO), até o dia 27 de janeiro de 
2021 (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO), que é o primeiro dia útil após a data do encerramento 

das inscrições). 
 
5.1. LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo – SP, nas 

prováveis datas abaixo e horários e 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. 
 
DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2021 (SÁBADO): 

 
 

Abertura dos portões – 13:30 horas 

Fechamento dos portões – 14:45 horas 

Início das Provas – 15:00 horas 

Auxiliar Técnico Administrativo (todos os 
programas) 

 
 
DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021 (DOMINGO): 

 
 

Abertura dos portões – 7:30 horas  Abertura dos portões – 13:30 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 

Enfermeiro (todos os programas)  Técnico Enfermagem (todos os programas) 

Médicos Generalista, Plantonista e Psiquiatra (todos 
os programas) 

  

 
 

Além disso, RETIFICA também o Anexo IV - CRONOGRAMA, passando a ter a seguinte redação: 

 

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo 11/12/2020 

Período de Inscrições 07 a 26/01/2021 

Último dia para envio dos laudos médicos (por e-mail)  27/01/2021 

Último dia para pagamento do boleto referente a inscrição  27/01/2021 
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Divulgação da homologação das inscrições e deferimento de atendimento especial 02/02/2021 

Recurso da homologação das inscrições 03 e 04/02/2021 

Edital de Convocação para as Provas Objetivas 09/02/2021 

Data de aplicação das Provas Objetivas  13 e 14/02/2021 

Divulgação do Gabarito Oficial no site  14/02/2021 

Prazo para interposição de recursos referente questões da prova e gabarito 15 e 16/02/2021 

Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo (imagem da Folha de 

Respostas) 
26/02/2021 

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da pontuação das folhas de respostas  27 e 28/02/2021 

Publicação da Classificação Final  05/03/2021 

Entrevista Comportamental e Técnica 
Conforme disponibilidade 

de vagas  

 
OBS: T odas as divulgações na página serão após as 17h00 e estão sujeitas a a lterações 

 
 

São Paulo - SP, 07 de janeiro de 2021. 
 

 
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima 
Superintendente - Associação Saúde da Família 

 


