PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL 003/2012
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

O Município de Joinville, através da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, considerando que o Edital
003/2012 referente ao Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde
do Município de Joinville, foi omisso no que tange ao estabelecimento de reserva de vagas às pessoas com
deficiência, conforme determina o Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1.999, vem
oportunamente adequá-lo, incluindo no item 1 - DO CARGO E DAS VAGAS, o item 1.5 DOS CANDIDATOS
ÀS VAGAS RESERVADAS (PcD), e torna público aos candidatos interessados no Processo Seletivo
Simplificado, que nesta data, foram retificadas / acrescentadas as seguintes informações:
1.5
DOS CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS (PcD)
1.5.1
Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste processo
seletivo, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência e a eles
serão reservados o mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas em cada cargo,
de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Decreto Federal 3.298/99, conforme
discriminado neste Edital e seus Anexos;
a) Para o atendimento do item anterior, o primeiro candidato às vagas reservadas classificado em
cada cargo no processo seletivo, será nomeado para ocupar a quinta vaga aberta no referido
cargo, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de dezenove vagas providas em
cada cargo.
b) As pessoas com deficiência, se classificadas na forma deste Edital, além de figurar na lista de
ampla concorrência ao cargo em que se candidatou, terá seu nome constante da lista
específica de candidatos às vagas reservadas, por cargo escolhido, sendo que o critério de
nomeação será o que for condizente com sua classificação.
1.5.2
Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias
discriminadas no Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações;
1.5.3
No ato da inscrição a pessoa com deficiência, deverá declarar em campo específico do
Formulário Eletrônico de Inscrição, essa condição e a sua deficiência;
1.5.4
A pessoa com deficiência, que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá
interpor recurso em favor de sua situação;
1.5.5
O interessado em concorrer às vagas reservadas deverá protocolar na sede da SOCIESC,
situada à Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - Joinville-SC, requerimento (conforme
formulário disponível no site) anexando a este Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. Também deverá ser anexada a este
laudo uma cópia do comprovante de inscrição. Tais providências deverão ser tomadas
impreterivelmente até o dia 14 de fevereiro de 2012;
1.5.6
A pessoa com deficiência que não protocolar o requerimento e laudo médico conforme
especificado no item 1.5.5, não será considerado como apto para concorrer às vagas reservadas,
mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, neste caso a inscrição
será revertida, para que o candidato concorra as demais vagas não reservadas;
1.5.7
Na realização da prova, as adaptações necessárias às pessoas com deficiência, somente
serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência nas condições do item 3.8
(requerimento condições especiais para realização das provas);
1.5.8
As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos;
1.5.9
A Classificação final do candidato às vagas reservadas se dará após a publicação dos
resultados finais deste processo, quando as pessoas com deficiência aprovados e classificados nas
vagas respectivas, deverão submeter-se à avaliação médica ocupacional, composta por uma equipe
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multiprofissional, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das
atribuições do cargo pretendido, de acordo com a legislação em vigor, sob responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Joinville;
1.5.10 A classificação final da pessoa com deficiência, após a avaliação determinada no item
1.5.9 deste Edital, se dará da seguinte forma:
a) Classificada, com direito à reserva de vaga, quando a deficiência não impede o normal
desempenho de todas as atividades do cargo;
b) Classificada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado pessoa com
deficiência, por não se enquadrar nos requisitos previstos no Decreto Federal 3.298/99. Neste
caso o candidato continua inserido na classificação geral;
c) Não classificada em face da incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições
do cargo a que concorre, ficando então o candidato excluído do processo seletivo em que se
inscreveu.
1.5.11 Caso o candidato PcD seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o candidato
imediatamente posterior da lista de vagas reservadas. Vaga reservada e não provida por falta de
candidatos PcD ou por reprovação dos concorrentes, será revertida para a classificação geral;
1.5.12 A pessoa com deficiência que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste
capítulo do Edital não poderá alegar esta condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer
recurso de sua condição neste caso.

Joinville (SC), 26 de janeiro de 2012.

Márcia Streit
Secretária de Gestão de Pessoas

Tarcísio Crocomo
Secretário da Saúde
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