
 
 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINIST RATIVA 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO 

 
CONCURSO PÚBLICO N° 02/2012 

 
EDITAL DE DECISÃO DE RECURSOS 

Fase: Inscrição como candidato com deficiência 
 

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, no 
uso de suas atribuições torna pública a decisão proferida pela banca examinadora do IBAM (item 6.3.1, 
capítulo 6 do edital de concurso) aos recursos interpostos pelos candidatos abaixo identificados contra 
o indeferimento da solicitação de inscrição como candidato com deficiência. 

 

Nome Inscrição Decisão 

Luzia Franco de Almeida 28687 Indeferido 

Thiago Bueno Catelan 37138 Indeferido 

 

O Indeferimento deu-se em razão do não atendimento ao Edital de Abertura que estabelecia: 

3.6. O candidato que se inscrever como “pessoa com deficiência” deverá, no período de 8 a 14/11/2012, 

das 9:00 às 15:00 horas, protocolar (pessoalmente ou através de um procurador) no Posto de 

Atendimento do IBAM localizado na Avenida Senador Vergueiro, n.º 3315 – Rudge Ramos – São 

Bernardo do Campo: 

a) Laudo Médico original e expedido no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive 

para assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de 

identidade (R.G) e opção do cargo. 

b) Solicitação por escrito, caso necessite, as condições especiais para a realização de sua prova. 

3.7. ... 

3.8. ... 

3.9. Os candidatos que, no período de 8 a 14/11, não atenderem ao disposto aos dispositivos 

mencionados no: 

Item 3.6 – letra “a” – não serão considerados como candidato com deficiência. 

Item 3.6 – letra “b” – não terão a condição especial atendida no dia da prova. 

As condições especiais solicitadas para a realização das provas serão atendidas. 

 
São Bernardo do Campo, 29 de novembro de 2012. 

 
MAURÍCIO DA ROCHA FERRAZ PEREIRA 

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas 
  
 
 


