Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ilhabela
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2016
RESULTADO DA SITUAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE
ENVIARAM LAUDO MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, DIVULGA o resultado da situação dos candidatos que enviaram Laudo Médico para comprovação da condição de
candidato com deficiência, para concorrer com vagas destinadas às pessoas com deficiência, do Concurso Público – Edital nº
01/2016, atendendo ao Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e aos
itens estabelecidos no Capítulo IV do Edital do Concurso.
Os Laudos Médicos foram analisados conforme estabelecido no edital do concurso público, capítulo IV, considerando os itens
abaixo:
4.9. “O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
4.10. O candidato inscrito como deficiente deverá especificar no momento de sua inscrição, a sua deficiência.
4.11. Durante o período das inscrições deverá encaminhar, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Mais,
localizado na Rua Cunha Gago, 740 – CEP 05421- 001 – São Paulo – SP, as solicitações a seguir:
a) Laudo Médico recente, em cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das
inscrições, contendo obrigatoriamente o número do CID; e
b) Condição especial para realização da prova, quando for o caso.
4.11.1. O laudo médico enviado para o Instituto Mais não será devolvido ao candidato.
4.12. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens 4.9, 4.10,
4.11 e seus subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado deficiente, seja qual for o motivo alegado.
Informamos que as inscrições foram realizadas, no endereço eletrônico www.institutomais.org.br, no período 10 horas do dia 22
de agosto de 2016 às 18 horas do dia 15 de setembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília.
A seguir consta o resultado da análise dos Laudos Médicos apresentados pelos candidatos.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente resultado, para o Concurso Público – Edital nº
01/2016, da Prefeitura Municipal de Ilhabela.

Ilhabela, 13 de outubro de 2016.

ANTONIO LUIZ COLUCCI
PREFEITO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

Nome

Edmar Pinto

Jayck Maions Martins Medeiros

Luiz Carlos de Jesus Junior
Luiz Carlos de Jesus Junior

Cargo

102-Instrutor
Desportivo Náutico

102-Instrutor
Desportivo Náutico

101- Auxiliar
Desportivo
109-Técnico
Desportivo Rugby

Resultado da
Análise do
Laudo Médico

Motivo do Indeferimento

Condição Especial
Para Realização da
Prova
(Deferido/Indeferido)

Indeferido

Laudo Médico postado
após o período de
inscrição
Período de inscrição de
22/08 a 15/09/2016

--

Indeferido

Apresentou xerox do
Laudo Médico e sem
autenticação

Local de fácil acesso
– Deferido
Solicitação de tempo
extra – Indeferido,
não consta a
solicitação no Laudo
Médico

Deferido

--

--

Deferido

--

--

