
 
EDITAL Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDS  

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA. 

 A Comissão Especial do Processo Seletivo da SEDS, instituída pela Portaria nº 

53/2022, convoca, em razão de um dos candidatos ter sido considerado inapto pela Equipe 

Multiprofissional, a candidata ao cargo Administrativo Superior (PcD), JULIANA 

BALESTRA MARTINS VIEIRA, para comparecer à Gerência de Saúde e Prevenção, 

localizada na Rua 94, n° 45 - Setor Sul, nesta capital, no dia 17 de fevereiro às 9h00min, para 

passar por avaliação pela Equipe Multiprofissional, constituída nos termos da Lei Estadual nº 

14.715/04.  

Recomenda-se que o candidato compareça com antecedência mínima de 15 (quinze) 

minutos ao local de avaliação, munido dos documentos oficiais de identificação original que 

contenham foto; o original ou cópia autenticada do Laudo Médico e exames apresentados 

quando da solicitação da reserva de vaga para Pessoa com Deficiência.  

O não comparecimento para a Avaliação da Equipe Multiprofissional no local e 

horário estabelecidos enseja a eliminação do processo seletivo.  

A opção no ato da inscrição de concorrer às vagas reservadas às pessoas com 

deficiência não garante ao candidato a participação no certame nessa condição, tendo em vista 

que só terá a sua aprovação homologada na vaga para pessoa com deficiência, após a realização 

da perícia médica da Equipe Multiprofissional que verificará o laudo médico apresentado, 

podendo solicitar exames complementares para verificar a compatibilidade entre as atribuições 

da função e sua deficiência.  

O candidato que não for considerado pessoa com deficiência e/ou a deficiência 

apresentada não se enquadrar dentre aquelas previstas na Lei, será remanejado para a Ampla 

Concorrência, nos casos em que a deficiência for incompatível com as atribuições do cargo o 

candidato será eliminado do certame.  

O resultado da avaliação dos candidatos PCD pela Equipe Multiprofissional será 

publicado via internet, no sítio oficial do Processo Seletivo, na data prevista no cronograma.  

Atenciosamente, 

Comissão Especial do Processo Seletivo da SEDS 


