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CONSAÚDE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE 

RUA HENRIQUETA R. CANESSO, 161 – PEDREIRA – SP 
FONE – (19) 3893-9100 

CNPJ – 07.640.681/0001-00 
SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2012 

EDITAL PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  nº 02/2012 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE - CONSAÚDE, através do seu 

Presidente – o Prefeito Municipal de ARTUR NOGUEIRA  Marcelo Capelini , usando de suas 

atribuições legais, faz saber que prorroga o período de inscrições até o dia 22 de abril de 2012, 

ficando alterados os seguintes dispositivos do Edital Completo de Abertura das Inscrições 01/2012 

de 09 de março de 2012. 

 

Item “3. Realização das Inscrições:” 

 

As inscrições serão recebidas a partir do dia 12 de março de 2012, às 9:00 horas até às 

23h59min do dia 22 de abril de 2012, no endereço eletrônico www.orhion.com.br. 

 

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser recolhido em qualquer instituição da rede 

bancaria, no horário de expediente, até 23 de abril de 2012 (não será aceita outra forma de 

pagamento a não ser a especificada no presente Edital). 

 

Item “4.2.1.  

 

O candidato portador de deficiência deverá entregar, impreterivelmente até o dia 23 de abril de 

2012, das 8:00 horas às 17:00 horas, pessoalmente, por terceiro ou por sedex , o laudo médico 

(original ou cópia simples) a que se refere a alínea “b” do item 4.2, na sede do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE - CONSAÚDE,  localizada à Rua. Henriqueta R. 

Canesso, nº 161, Setor Administrativo – Pedreira- SP. 

 

As demais disposições do Edital Completo de Abertura das Inscrições 01/2012 de 09 de março 

de 2012 permanecem inalteradas. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

 

Pedreira, 30 de março de 2012 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE - CONSAÚDE 

 

 

Marcelo Capelini 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE - CONSAÚDE 

 

 


