PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2021

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS PARA AS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA – PCD PARA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO da AUTARQUIA DE
MELHORAMENTOS DA CAPITAL (COMCAP), destinado à contratação de pessoal, por tempo
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
Edital nº 001/2021, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos
interessados, a CONVOCAÇÃO para os candidatos inscritos para as vagas reservadas às
pessoas com deficiência – PCD, para serem submetidos à Perícia Médica Oficial, nos
seguintes termos:
1. De acordo com os subitens 7.12 e 7.13 do edital, ficam convocados os candidatos
inscritos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, para submeter-se à
avaliação de equipe multiprofissional, com a finalidade de definir a qualificação ou não do
candidato como pessoa com deficiência e o grau de deficiência, capacitante ou não, para
o exercício do cargo.
2. A Perícia Médica Oficial será realizada, de forma individualizada, no local, data e horários
conforme ANEXO 1.
3. No dia da Perícia Médica Oficial os candidatos deverão obrigatoriamente:
a) Usar máscaras descartáveis de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão, durante
todo o período de entrada/saída, inclusive na execução da prova.
b) Se optar pelo uso de máscara descartável, descartá-la nos locais indicados do lócus; se
optar pelo uso de máscara não descartável, levar saco plástico transparente para o
armazenamento da máscara;
c) Submeter-se à aferição de temperatura na entrada do local;
d) Higienizar as mãos com álcool 70%, que será disponibilizado em todos os pontos de
acesso;
e) Manter distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os partícipes;
f) Assinar termo auto declaratório de não estar com sintomas compatíveis com a Covid19.
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4. Para participar da Perícia Médica Oficial, os candidatos convocados deverão apresentar-

se, no local e horário determinados portando documento de identidade - sendo válidos
aqueles admitidos para a inscrição.
5. Em conformidade com o subitem 7.14 do edital, será excluído da lista de candidatos que
concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato que não atender
à convocação para a Perícia Médica Oficial e/ou cuja deficiência assinalada no
Requerimento de Inscrição no Processo Seletivo Simplificado não seja constatada,
passando a compor apenas a lista de classificação geral final.

Florianópolis, 21 de setembro 2021.
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ANEXO I

LOCAL:

AUTARQUIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP
SESMET
Rua Quatorze de Julho, 375 - Estreito
FLORIANÓPOLIS-SC

Horário de Chegada: Os candidatos devem chegar com antecedência de no máximo 30
minutos e no mínimo 15 minutos do início da avaliação.
Recomendações:
1. É necessário que os candidatos atentem para horário de seu agendamento, uma vez que
não será permitida a entrada fora do horário agendado, sob quaisquer alegações;
2. A presença de acompanhantes no local não é permitida;
3. Não é permitida a permanência no local após a avaliação.
DATA

23 de setembro 2021
(quinta-feira)

HORÁRIO
09h00min
09h30min
10h00min

INSC
2254
1687
882
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CANDIDATO
Deoclecio Jumes Padilha
Gilberto Alves Bernardo
Ari Genesio da Silva Junior

