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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

  

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU - SC, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO do Edital de Processo Seletivo 01/2021, conforme 

segue: 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 

RECURSO 001  

Requer a candidata de inscrição nº 0380 e 0379 o deferimento de sua inscrição como PCD. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste a recorrente, visto que a documentação 

enviada não atende ao solicitado pelo edital, conforme podemos verificar: 

 
Deverão ser enviados os seguintes documentos:  

a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por 

especialista da área da deficiência, contendo: 

• A espécie e o grau de deficiência,  

• O código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,  

• A necessidade de usar algum aparelho, (quando for o caso). 

• Informação de que a deficiência apresentada, não impede o candidato a exercer a função 

pleiteada. 

Não será aceito atestado médico para comprovação de enquadramento como PCD, somente 

laudo médico. (grifo nosso) 

 

 

A recorrente encaminhou apenas atestado médico, não sendo aceito para comprovação de enquadramento 

como PCD, conforme determina o edital.  
 

 

RECURSO 002  

Requer o candidato de inscrição nº 0328 o deferimento de sua inscrição como PCD. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente, visto que a 

documentação enviada não atende ao solicitado pelo edital, conforme podemos verificar: 

 
Deverão ser enviados os seguintes documentos:  

a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por 

especialista da área da deficiência, contendo: 

• A espécie e o grau de deficiência,  

• O código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,  

• A necessidade de usar algum aparelho, (quando for o caso). 

• Informação de que a deficiência apresentada, não impede o candidato a exercer a função 

pleiteada. 

Não será aceito atestado médico para comprovação de enquadramento como PCD, somente 

laudo médico. (grifo nosso) 

 

O recorrente encaminhou apenas receituário, atestando a pedido do mesmo, não sendo laudo que comprove sua 

deficiência, bem como não apresenta a especialidade do médico que emitiu o receituário, não sendo aceito para 

comprovação de enquadramento como PCD, conforme determina o edital. Informamos ainda, que o referido 

certame, trata-se de um Processo Seletivo e não Concurso Público, conforme menciona o candidato em seu 

documento enviado. 

 

A candidata de inscrição nº 0338 e 0339 enviou documentação para solicitação de enquadramento como PCD, 

porém os documentos chegaram após a publicação do Rol de inscritos. Considerando que os documentos 

foram encaminhados dentro do prazo estipulado pelo edital, a banca verificou sua documentação, porém 
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indefere seu pedido, pois a documentação não atende ao exposto no item 3.2, alínea “a” do edital, como 

podemos verificar: 

 
Deverão ser enviados os seguintes documentos:  

b) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por 

especialista da área da deficiência, contendo: 

• A espécie e o grau de deficiência,  

• O código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,  

• A necessidade de usar algum aparelho, (quando for o caso). 

• Informação de que a deficiência apresentada, não impede o candidato a exercer a função 

pleiteada. (grifo nosso) 

 
 

Os candidatos acima concorrerão para as vagas de ampla concorrência. 
 

 

Guatambu, 11 de fevereiro de 2021. 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA  

Prefeito Municipal 


