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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 
 

ANÁLISE RECURSAL  
PEDIDOS DE VAGA ESPECIAL  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

O Edital nº 005/2020, publicado no dia 03/11/2020, que divulgou a análise das inscrições e dos 
pedidos de atendimento e vaga especial ao Concurso Público nº 001/2020, recebeu dentro do prazo 
estabelecido 1 (um) recurso. Segue abaixo a análise. 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 2039710 

CARGO Professor Educação Infantil 

TIPO RECURSO Prazo para recursos do não deferimento do pedido de atendimento especial 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

05/11/2020 13:01 

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde, venho solicitar o deferimento desse concurso para PCD, pois o item V 
desse concurso pelo meu entendimento seria obrigatório caso eu precisasse de 
atendimento especial no dia da prova. Sendo assim não enviei esse item. Pois todos 
concurso e processo seletivo, nunca teve a obrigatoriedade do envio desse anexo, 
pois caso passe serei chamada para fazer exames. 

FUNDAMENTAÇÃO Declaro que sou pessoa com PCD, e que posso assumir o cargo pretendido pois 
faço uso de aparelho auditivo, onde tenho todas condições possível para esse 
cargo. 

PEDIDO Venho encarecidamente solicitar o deferimento de minha inscrição para concorrer 
a vaga para PCD, sendo que não enviei o anexo V, pois no meu entendimento esse 
só deveria ser encaminhado caso eu precisasse de auxilio, como aparelho de 
audição ou interprete. e como em todos os concursos e processos seletivos que já 
fiz, nunca ouve problema. fico no aguardo desse mal entendido. 
obrigado pela atenção. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2622/
2039710/a1a9f43371d08e65a28302d0a92ca896.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Os documentos entregue pela Requerente não 
atendem o previsto no item 3.5.1.1 do Edital 01/2020, e os fundamentos e 
documentos apresentados no presente recurso, não complementam as exigências 
previstas no referido Edital. 
 
Com Relação ao ANEXO V, o indeferimento não se deu por este motivo. 
 
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 
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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. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 

 
Agronômica, 06 de novembro de 2020 

 
 

Alex Luiz da Silva 
Atena Assessoria Educacional 


