
EDITAL Nº 004/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEAD 

TRAINEES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DOS CANDIDATOS QUE

SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA 

A Comissão Especial do Processo Seletio Simplifcadoo constitída pela Poriaria nº 274/2019o

conioca para aialiaçãoo os candidaios qte se declararam Pessoa com Defciência no Processo Seletio de

Líder de Área ot Projeio – Trainee.

1 – DA DATA, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

1.1 Data: 06 de feiereiro de 2019.

1.2 Local: Stperiniendência da Escola de Goierno Henriqte Santlloo na Rta C-135o Qtadra 291o Loie 03o

Jardim Américao Goiânia-GO.

      Sala: 03.

1.3 Horário: 08 horas.

1.4 Ficarão  impedidos  de  realizar  a  Aialiação  pela  Eqtipe  Mtltprofssional  os  candidaios  qte  não

comparecerem no horário esiabelecido nesia coniocação.

2– DA CONVOCAÇÃO

2.1 Esião  CONVOCADOS  a comparecerem no localo  daia e horário  especifcadoso  conforme o Anexo

Único desie Ediialo os candidaios qte tieram stas inscriçees deferidas como candidaios com defciência

e foram considerados apios na 1ª fase - Análise dos Reqtisiios e Ctrrictlar. 

 2.2 Recomenda-se aos candidaios qte proctrem reconhecero com aniecedência necessáriao o endereço

de realização da aialiação.

2.3  Recomenda-se  qte  compareçam  com  aniecedência  mínima  de  30  (irinia)  mintios  ao  local  de

aialiação.

3-DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL



3.1 A eqtipe de aialiação mtltprofssional compor-se-á nos iermos da Lei Esiadtal nº 14.715/04.

3.2 O candidaio qte for coniocado para a Aialiação da Eqtipe Mtltprofssional e não comparecer ao

local e horário esiabelecidos nesie Ediial  esiará eliminado do processo seletio.

3.3 A opção no aio da inscrição de concorrer às iagas reseriadas às pessoas com defciência não garanie

ao candidaio a partcipação no ceriame nessa condiçãoo iendo em iisia qte só ierá a sta aproiação

homologada  como  defcienie  após  a  realização  da  perícia  médica  da  Eqtipe  Mtltprofssional  qte

ierifcará  o  latdo  médico  apreseniadoo  podendo  soliciiar  exames  complemeniares  para  ierifcar  a

compatbilidade enire as airibtiçees da ftnção e sta defciência.

3.4 O candidaio qte não for considerado defcienie e/ot a defciência apreseniada não se enqtadrar

denire aqtelas preiisias na Leio será remanejado para a Ampla Concorrência.

3.4.1 Nos casos em qte a defciência for incompatiel com as airibtiçees do cargo o candidaio será

eliminado do ceriame.

4 - DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

4.1 Os candidaios deierão se apreseniar no local e horários estptladoso mtnidos de:

a) Doctmenio de identfcação original qte conienha no mesmo doctmenio foio eo preferencialmenieo

impressão digiial;

b) O original ot cópia atientcada do Latdo Médico e exames eniiados por e-mail qtando da soliciiação

da reseria de iaga para Pessoa com Defciência.

4.2 O restliado da aialiação dos candidaios com defciência pela Eqtipe Mtltprofssional será ptblicado

iia inierneio no síto ofcial do Processo Seletioo na daia preiisia no cronograma do Ediial.

5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1  O latdo médico apreseniado na aialiação dos  poriadores  de defciência  não será deioliido ao

candidaio.

5.2 Não haierá segtnda chamada ot repetção desia eiapa.

5.3 Os casos omissos nesie Ediial serão analisados pela Comissão Especial do Processo Seletio.

ANEXO ÚNICO



Lista dos Candidatos  convocados para a Avaliação da Equipe Multprofssional

Nº de Inscrição Nome da Candidata

333329 FERNANDA GONÇALVES PINTO

Goiânia, 04 de novembro de 2019

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO


