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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE 

 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 01/2016 

 
A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio – FSPSCE e ESPP – Empresa de Seleção Pública e Privada, tornam 

público a prorrogação das datas do edital nº 01/2016 do Concurso Público, conforme a seguir: 

 
1. Prorrogar os subitens conforme a seguir: 
 
5.2.1. As inscrições para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente no endereço eletrônico da ESPP 
www.esppconcursos.com.br, nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir da 0:00 do dia 
07/03/2016 até às 23h59min do dia 12/04/2016, sendo o dia 13/04/2016 o último dia para o pagamento do boleto 
bancário, observado o horário de Brasília-DF. 
 
5.2.11. A partir de 18/04/2016 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.esppconcursos.com.br 
através das inscrições efetivadas, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da ESPP, pelo 
telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília - DF), para verificar o 
ocorrido.  

 
6.6. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato com deficiência deverá encaminhar até o dia 
13/04/2016, via SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR) à ESPP, Rua Waldomiro 
Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus – Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, os documentos a seguir: 

 
7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das provas, 
deverá encaminhar, até o dia 13/04/2016, via SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento 
(AR), à ESPP, situado à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-
020 o requerimento de condição especial Anexo II devidamente preenchido e assinado. 

 
2. Alterar, no item Anexo III, Modelo de Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais a data de 
postagem para 13/04/2016. 

 
3. Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura e suas retificações. 
 

 
Esteio, 05 de abril de 2016. 

 
 

Norberto Bierhals    
Diretor Administrativo Financeiro 
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