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Belo Horizonte, 08 de Janeiro de 2015.     

         Prezado (a) candidato (a), 

     Caso seja portador de deficiência física enviar laudo médico conforme prazo previsto no Edital. Caso 

necessite de condições especiais para realização da prova objetiva, favor formalizar através do email 

contato@absolutorh.com.br até o dia 06/02/2015. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante 

a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim deverá levar um 

acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 

criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. A candidata lactante 

deverá solicitar atendimento especial com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis diretamente à 

ABSOLUTO RH, apresentando cópia simples da certidão de nascimento da criança. 

O candidato deverá enviar o laudo médico impreterivelmente até o dia 06/02/2015. Para dirimir 

quaisquer dúvidas ou maiores esclarecimentos estamos a disposição no telefone (31) 2526 5757 de 9 às 11 

e de 13 às 17 h.  

Conforme item 03 do Edital: 

 
3. DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

3.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido não sejam 

incompatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservado 20% das vagas, conforme Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999.  

3.1.2  Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente 

conforme disposto no art. 37, § 2º, do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, não podendo o arredondamento acarretar a reserva de vaga em percentual 

superior a 20%  (vinte por cento) das vagas existentes e das que vierem a surgir após a publicação deste Edital e durante o prazo de validade do concurso 

para cada cargo/especialidade. 

3.2 Considera-se pessoa com deficiência o candidato que se enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto Federal n.º 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação dada pelo Decreto Federal n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e observado o disposto na Lei Federal 

n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

3.2.1. Consideram-se deficiências  que  asseguram  ao  candidato  o  direito  de concorrer  às  vagas  reservadas,  aquelas 

identificadas nas categorias contidas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3298/99: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 

não produzam dificuldades para o desempenho das funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 

2.000Hz e 3.000Hz;  

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência 

simultânea de quaisquer condições anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e 

segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho; 

e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

3.2.1.1. O candidato que declarar ser pessoa com deficiência deverá apresentar laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com expressa referência ao Código correspondente, emitido, no máximo, 120 

(cento e vinte dias) dias antes do término das inscrições. 

3.2.2. O laudo  médico  (original  ou  cópia  autenticada)  e  cópia  simples  do  Documento  de  Identidade  e  CPF  deverão  ser encaminhados pessoalmente ou 

através de procurador, por meio de  de procuração simples, em envelope lacrado, mediante protocolo na sede da Câmara Municipal de  Sabará, ou pelos Correios, 

através de SEDEX ou carta registrada, com Aviso de Recebimento, postado, impreterivelmente durante o período de inscrições, de 06/01/2015 ao dia 06/02/2015,  

aos cuidados da ABSOLUTO RH – Caixa Postal Nº 0123 – Cep 30.161-970 – Belo Horizonte / MG. Identificar no lado externo do envelope: Concurso 

Público Câmara Municipal de Sabará – Laudo Médico – Nome completo, cargo, endereço e nº de inscrição. 

3.2.3. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Câmara Municipal 

de Sabará e a ABSOLUTO RH não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino. 

3.2.4. O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, 

assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 

3.3. O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos aprovados e classificados na listagem de 

ampla concorrência no que se refere ao horário e ao conteúdo das provas, e aos critérios de avaliação e de aprovação. 

3.4. A realização de provas em condições especiais para o candidato com deficiência ficará condicionada à solicitação prévia do mesmo e à apresentação de toda 

documentação elencada no item 3.2 e seus subitens, observada a legislação específica. Os locais para a realização das provas deverão oferecer condições de 

acessibilidade aos candidatos com deficiência, segundo as peculiaridades dos inscritos. 

3.5. O candidato com deficiência deverá declarar no ato da inscrição, em espaço próprio do requerimento de inscrição, a sua condição de deficiência, e solicitar, 

se for o caso, procedimento diferenciado para se submeter às provas e aos demais atos pertinentes ao concurso. O candidato que deixar de declarar a sua 
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condição de pessoa com deficiência e não enviar o laudo médico não poderá alegá-la posteriormente, e submeter-se-á aos mesmos procedimentos oferecidos aos 

demais candidatos. 

3.6. Na falta de candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles reservadas, as mesmas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados e 

classificados na listagem de ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória. 

3.7. Para efeito de posse, a deficiência do candidato será avaliado por médico ou junta médica designada pela Câmara Municipal de Sabará, que decidirá de forma 

terminativa sobre a caracterização do candidato como pessoa com deficiência, e, em caso afirmativo, sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das 

atribuições do cargo. 

3.8. Caso o médico ou junta médica, designados pela Câmara Municipal, concluam pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo público 

efetivo para o qual foi aprovado e classificado, o candidato com deficiência será eliminado do concurso e terá anulado o ato de sua nomeação, assegurado o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. 

3.8.1. Caso o médico ou junta médica, designados pela Câmara Municipal, concluam ter o candidato aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo 

efetivo para o qual for nomeado, mas não o caracterize como pessoa com deficiência por ele declarada, o mesmo terá seu ato de nomeação anulado e 

retornará para a listagem de ampla concorrência. 

3.9. O não comparecimento à perícia médica, observado o disposto no subitem 3.7, acarretará a exclusão do candidato da listagem relativa às pessoas 

com deficiência, permanecendo listado apenas na classificação da ampla concorrência. 

3.9.1 Durante o estágio probatório se for comprovada por perícia médica a incompatibilidade da deficiência do servidor com as atribuições do cargo o mesmo será 

exonerado, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

3.10. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público,terão seus nomes publicados na 

lista geral dos aprovados e em lista específica. A convocação para posse será feita a partir do candidato com deficiência mais bem classificado no cargo, 

em listagem que será divulgada a parte. 

3.11. Os casos omissos neste Edital em relação às pessoas com deficiência obedecerão ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

3.12. As vagas reservadas aos candidatos considerados pessoas com deficiência estão contidas no total de vagas oferecidas e distribuídas neste Concurso Público, 

conforme discriminado no Quadro de Vagas do Anexo III deste Edital. 

3.13. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada pela Internet, no 

endereço eletrônico www.absolutorhconcursos.com.br e no quadro de avisos da Câmara Municipal de Sabará na ocasião da divulgação dos locais e 

horários de realização das provas objetivas e dirigidas. 

3.14. O candidato disporá de 03 (três) dias úteis, a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o indeferimento, devendo entrar 

em contato imediatamente com a C o mi s s ão  de acompanhamento e Fiscalização do concurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

3.14.1. Os pedidos de revisão deverão ser encaminhados à ABSOLUTO RH - Caixa Postal Nº 0123 – Cep 30.161-970 – Belo Horizonte / MG. Identificar no 

lado externo do envelope: Concurso Público - Câmara Municipal de Sabará – Assunto: Recurso - Laudo Médico – Nome completo, cargo, endereço. O prazo 

de resposta será de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Cordialmente, 

Absoluto RH 

 

http://www.seapconcursos.com.br/

