
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Rua General Marcondes Salgado, 332 – Quatá/SP

Telefone: (18) 3366-9500

RETIFICAÇÃO 1
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Quatá, Estado de São Paulo, torna pública a RETIFICAÇÃO 1 do Edital do
Processo Seletivo n.º 001/2022, de 29 de novembro de 2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quatá, RETIFICANDO os itens 2.2 (período de inscrição), 5.1 (data das provas) e ANEXO IV - Cronograma, que
passam a ter as seguintes redações:

2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 14 a 27 de
dezembro de 2022, (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da seguinte forma:
a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se inscrever.
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF, leia e aceite os termos e condições

e clique em continuar;
c) digite corretamente o CEP de seu endereço, escolha o emprego para o qual deseja se inscrever, clique

em continuar;
d) na próxima página preencha corretamente os dados de inscrição, leia e aceite os termos e condições e,

clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO;
e) em seguida confira seus dados, o emprego escolhido, crie sua SENHA DE ACESSO e clique em

CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO;
f) na sequência, escolha a opção de pagamento, se Pix ou boleto, GERE E IMPRIMA O DOCUMENTO da

forma escolhida, e efetue o pagamento da taxa de inscrição, respeitando a data de vencimento e horário de
Brasília.

5.1- LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Quatá/SP na data provável de 15 de
janeiro de 2023, no horário descrito abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será
afixado no local de costume da Prefeitura, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município de Quatá e do site
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

ANEXO IV
CRONOGRAMA

EVENTO DATA
Divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo 30/11/2022
Período de Inscrições 14/12 a 27/12/2022
Período de Solicitação de Isenção 14/12 a 16/12/2022
Divulgação dos Deferimentos de Isenção de Taxa de Inscrição 20/12/2022
Prazo para interposição de Recurso contra Indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição 21 e 22/12/2022
Resultado dos Recursos contra Indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição 26/12/2022
Último dia para envio dos laudos médicos (Upload) 28/12/2022
Último dia para pagamento do boleto referente a inscrição 28/12/2022
Divulgação da homologação das inscrições e deferimento de atendimento especial e
Convocação para as Provas Objetivas 06/01/2023

Recurso da homologação das inscrições 07/01 e 08/01/2023

Data de aplicação das Provas Objetivas 15/01/2023
Divulgação do Gabarito Preliminar no site 16/01/2023
Prazo para interposição de recursos referente questões da prova e gabarito 17/01 e 18/01/2023
Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo Até 31/01/2023
Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar A definir
Publicação da Classificação Final A definir
Homologação do Processo A definir

http://www.consesp.com.br
http://www.consesp.com.br
http://www.consesp.com.br


OBS: Todas as divulgações na página serão após as 17h00 e estão sujei tas a alterações

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

Quatá/SP, 01 de dezembro de 2022

Marcelo de Souza Pécchio
Prefeito
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