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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

PARECER 001/2018 – ANÁLISE DE PEDIDO DE VAGA ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
ATENDIMENTO ESPECIAL  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE GETÚLIO 
DATA: 27/09/2018 
 

O atual parecer trata da análise dos pedidos de Atendimento Especial para realização da Prova 

Objetiva e de concorrência em vaga especial para Pessoas com Deficiência. 

ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE VAGA ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 

Os candidatos das inscrições 1226515 e 1202029, embora tenham marcado na ficha de inscrição 

o campo Pessoa com Necessidade Especial, e enviado os documentos comprobatórios dentro do prazo 

previsto, fica INDEFERIDA a condição especial para concorrer à vaga especial, em virtude dos Laudos 

Médicos apresentados, não disporem de todas as exigências prevista no Item 3.5.1.1. do Edital nº 

001/2018.  

3.5.1.1. O laudo médico deverá, obrigatoriamente, especificar o tipo de deficiência com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças – CID, origem da deficiência, com descrição detalhada das alterações físicas 

(anatômicas e funcionais), sensoriais, intelectuais e mentais, com descrição das 

limitações funcionais para atividades da vida diária e social e dos apoios necessários, 

atestando que a deficiência está enquadrada nas definições dos artigos 3º e 4º do 

Decreto nº 3.298/1999, com alterações do Decreto nº 5296/2004, Lei Estadual nº 

12.870/2004, Lei nº 12764/2012, de acordo com dispositivos da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência promulgada pelo Decreto n°. 6.949/2009 e 

recomendações da IN 98/SIT/2012, e que a deficiência não impede o candidato ao 

exercício a que se inscreveu. 

 

ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

As solicitações das inscrição 1200971 e 1202029 foram deferidas, haja visto ter cumprido todos 

os quesitos previsto na Secção II, Capitulo III do Edital nº 001/2018.  

As inscrições 1236350 e 1206274, embora tenham os(as) candidato(as) marcado na ficha de 

inscrição o campo “atendimento especial”, fica indeferidas as solicitações de atendimento especial por 

não ter sido apresentada a documentação prevista no item 3.7 – Seção II - Capítulo III, do Edital nº 

001/2018.  
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