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com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da
deficiência.

9.10. O Laudo Médico deve conter todas as informações
necessárias que permitam caracterizar a deficiência nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e al-
terações combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.

9. 11. O Laudo Médico deverá ser entregue em envelope
fechado, preferencialmente em tamanho ofício, contendo na parte
externa e frontal do envelope os seguintes dados:

CONCURSO PÚBLICO DO IFSP - EDITAL 50/ 2014
REFERÊNCIA: LAUDO MÉDICO
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CARGO: ESPECIALIDADE PRETENDIDA
9.12. O Laudo Médico deverá ser entregue, diretamente pelo

candidato ou por terceiro, até o último dia de inscrição das seguintes
formas:

a) Na Gerência de Concursos da FUNDEP, situada na Av.
Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Unidade Administrativa II, 3º
andar, Campus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte-MG (acesso
pela Av. Antônio Abraão Caram, Portão 2), no horário das 9h às
11h30min ou das 13h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos
e feriados).

b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios,
com custo por conta do candidato, endereçado à Gerência de Con-
cursos da FUNDEP, Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Uni-
dade Administrativa II, 3º andar, Campus Pampulha da UFMG, em
Belo Horizonte-MG Caixa Postal 6985 CEP: 30.120- 972. Nesse
caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer
ao prazo estabelecido no item 6.9, deste Edital.

9.13. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam pelo
extravio ou atraso dos documentos encaminhados via Sedex ou AR.

9.14. Os documentos indicados no item 9.9 deste Edital terão
validade somente para este concurso público e não serão devolvi-
dos.

9.15. Os candidatos que, dentro do período das inscrições,
não atenderem aos dispositivos mencionados no item 9 e subitens
deste Edital, não concorrerão às vagas reservadas para pessoas com
deficiência, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso pre-
visto no item 13 deste Edital.

9.16. A realização de provas nas condições especiais so-
licitadas pelo candidato portador de deficiência será condicionada à
legislação específica e à possibilidade técnica examinada pela FUN-
D E P.

9.17. A homologação do resultado da solicitação de inscrição
como candidato deficiente será divulgada, via Internet, no site da
FUNDEP, a partir do dia 18 de março de 2014.

9.18. Será indeferido qualquer recurso em favor de candidato
com deficiência que não seguir as instruções constantes deste Edital
para inscrição nesta condição.

9.19. Após a nomeação do candidato, a deficiência não po-
derá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria."

Leia-se:
"9. DA INSCRIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
9.1 Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo

artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo artigo 5º, § 2º, da
Lei nº 8.112/1990 e pelo artigo 37 do Decreto nº 3.298/1999, serão
reservadas 5% (cinco por cento) das vagas por cargo/áreas previstos
neste Edital, observada a exigência da compatibilidade entre a de-
ficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica
oficial quando dos exames pré-admissionais.

9.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o item 9.1
resulte em número fracionado, esse deverá ser elevado até o primeiro
inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas por área de atuação.

9.2 Para os cargos/área cujo número de vagas disponibi-
lizadas é inferior a 05 (cinco), não será possível a reserva imediata de
vaga para candidatos portadores de deficiência, uma vez que fica
inviabilizada a aplicação do percentual estabelecido no artigo 5º da
Lei nº 8.112, de 1990.

9.2.1 Na hipótese de novas vagas dentro do prazo de va-
lidade do presente Concurso Público e sendo possível a aplicação do
percentual a que se refere o artigo 5º da Lei nº 8.112, de 1990, e em
havendo candidato portador de deficiência habilitado, o mesmo po-
derá ser convocado.

9.3 O candidato que se declarar portador de deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº
3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participará do concurso
em igualdade de condições com os demais candidatos no que con-
cerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de apro-
vação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

9.4 O candidato com deficiência, durante o preenchimento
do Formulário Eletrônico de Inscrição, além de observar os pro-
cedimentos descritos no item 7 deste Edital, deverá:

a) Informar ser portador de deficiência.
b) Selecionar o tipo de deficiência.
c) Especificar a deficiência.
9.4.1 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato

com deficiência deverá encaminhar até o último dia de inscrição, via
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), o Laudo Médico original ou
cópia autenticada expedida no prazo máximo de até 12 (doze) meses
da data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a
provável causa da deficiência. Caso o candidato não envie a do-
cumentação exigida, não será considerado como deficiente apto para
concorrer aos quantitativos reservados.

9.4.2 Os Laudos de que tratam o subitem anterior devem ser
encaminhados, em envelope fechado e preferencialmente em tamanho
ofício, para o endereço: FUNDEP/Gerência de Concursos, Avenida
Presidente Antônio Carlos, nº 6.627 - Unidade Administrativa II - 3º
andar - Campus Pampulha/UFMG - Belo Horizonte - CEP.: 31.270-
901.

9.5 O fornecimento do Laudo Médico (original ou cópia
autenticada), do requerimento, por qualquer via, é de responsabilidade
exclusiva do candidato. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação
ao seu destino.

9.6 Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que
se enquadrar nas categorias descritas no artigo 4º do Decreto nº
3.298/1999.

9.7 A publicação do resultado final do concurso será feita em
duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos
concorrentes por cargo, inclusive a dos portadores de deficiência, e a
segunda, somente a pontuação destes últimos.

9.8 O candidato que não declarar sua condição de pessoa
portadora de deficiência no ato da inscrição não poderá concorrer
nesta condição, bem como obter tratamento diferenciado no dia da
Prova."

2. Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 50,
de 10 de fevereiro de 2014.

EDUARDO ANTONIO MODENA

EDITAL No- 68, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 57/2014

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atri-
buições legais, resolve:

1. Retificar o item 8. do Edital nº 57, de 12 de fevereiro de
2014, publicado no Diário Oficial da União de 14/02/2014, Seção 3,
Página 61:

Onde se lê:
"8. DA INSCRIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
8.1. Para fins de reserva de vaga prevista neste concurso

público, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que se
enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal
nº. 3.298/1999 e alterações combinado com o enunciado da Súmula
377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim definidas:

8.2. As pessoas portadora de deficiência, que pretendam fa-
zer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é
assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em concurso
público, devendo ser observada a compatibilidade das atribuições do
cargo com a sua deficiência.

8.3. A utilização de material tecnológico de uso habitual não
obsta a inscrição na reserva de vagas; porém, a deficiência do can-
didato deve permitir o desempenho adequado das atribuições es-
pecificadas para o cargo, admitida a correção por equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais.

8.4. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência
deverá declarar que está ciente das atribuições do cargo para o qual
pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito
à avaliação pelo desempenho dessas atribuições.

8.5. O candidato portador de deficiência, se aprovado e clas-
sificado neste concurso público, além de figurar na lista de clas-
sificação da ampla concorrência, terá seu nome constante da lista
específica de pessoa com deficiência, conforme determina a Decreto
Federal nº 3.298/1999.

8.6. Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-
servadas às pessoas portadoras de deficiência, estas serão preenchidas
pelos demais concursados para ampla concorrência, observada a or-
dem de classificação.

8.7. O candidato portador de deficiência, durante o preen-
chimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, além de observar os
procedimentos descritos no item 7 deste Edital, deverá informar que
possui a deficiência e a forma de adaptação da sua prova.

8.8. O candidato portador de deficiência que não preencher
os campos específicos do Formulário Eletrônico de Inscrição e não
cumprir o determinado neste Edital terá sua inscrição processada
como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar pos-
teriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

8.9. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato
portador de deficiência deverá encaminhar até o último dia de ins-
crição, via Sedex ou correspondência com registro de Aviso de Re-
cebimento (AR), o Laudo Médico original ou cópia autenticada ex-
pedido no prazo máximo de até 12 (doze) meses da data 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.

8.10. O Laudo Médico deve conter todas as informações
necessárias que permitam caracterizar a deficiência nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e al-
terações combinado com o enunciado da Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.

8.11. O Laudo Médico deverá ser entregue em envelope
fechado, preferencialmente em tamanho ofício, contendo na parte
externa e frontal do envelope os seguintes dados:

CONCURSO PÚBLICO DO IFSP - EDITAL 50/ 2014
REFERÊNCIA: LAUDO MÉDICO
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CARGO: ESPECIALIDADE PRETENDIDA
8.12. O Laudo Médico deverá ser entregue, diretamente pelo

candidato ou por terceiro, até o último dia de inscrição das seguintes
formas:

a) Na Gerência de Concursos da FUNDEP, situada na Av.
Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Unidade Administrativa II, 3º
andar, Campus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte-MG (acesso
pela Av. Antônio Abraão Caram, Portão 2), no horário das 9h às
11h30min ou das 13h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos
e feriados).

b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios,
com custo por conta do candidato, endereçado à Gerência de Con-
cursos da FUNDEP, Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Uni-
dade Administrativa II, 3º andar, Campus Pampulha da UFMG, em
Belo Horizonte-MG Caixa Postal 6985 CEP: 30.120- 972. Nesse
caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer
ao prazo estabelecido no item 8.9, deste Edital.

8.13. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam pelo
extravio ou atraso dos documentos encaminhados via Sedex ou AR.

8.14. Os documentos indicados no item 8.9 deste Edital terão
validade somente para este concurso público e não serão devolvi-
dos.

8.15. Os candidatos que, dentro do período das inscrições,
não atenderem aos dispositivos mencionados no item 8 e subitens
deste Edital, não concorrerão às vagas reservadas para pessoas com
deficiência, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso pre-
visto no item 13 deste Edital.

8.16. A realização de provas nas condições especiais so-
licitadas pelo candidato portador de deficiência será condicionada à
legislação específica e à possibilidade técnica examinada pela FUN-
D E P.

8.17. A homologação do resultado da solicitação de inscrição
como candidato deficiente será divulgada, via Internet, no site da
FUNDEP, a partir do dia 18 de março de 2014.

8.18. Será indeferido qualquer recurso em favor de candidato
com deficiência que não seguir as instruções constantes deste Edital
para inscrição nesta condição.

8.19. Após a nomeação do candidato, a deficiência não po-
derá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria."

Leia-se:
"8. DA INSCRIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
8.1 Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo

artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo artigo 5º, § 2º, da
Lei nº 8.112/1990 e pelo artigo 37 do Decreto nº 3.298/1999, serão
reservadas 5% (cinco por cento) das vagas por cargo/áreas previstos
neste Edital, observada a exigência da compatibilidade entre a de-
ficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica
oficial quando dos exames pré-admissionais.

8.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o item 8.1
resulte em número fracionado, esse deverá ser elevado até o primeiro
inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas por área de atuação.

8.2 Para os cargos/área cujo número de vagas disponibi-
lizadas é inferior a 05 (cinco), não será possível a reserva imediata de
vaga para candidatos portadores de deficiência, uma vez que fica
inviabilizada a aplicação do percentual estabelecido no artigo 5º da
Lei nº 8.112, de 1990.

8.2.1 Na hipótese de novas vagas dentro do prazo de va-
lidade do presente Concurso Público e sendo possível a aplicação do
percentual a que se refere o artigo 5º da Lei nº 8.112, de 1990, e em
havendo candidato portador de deficiência habilitado, o mesmo po-
derá ser convocado.

8.3 O candidato que se declarar portador de deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº
3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participará do concurso
em igualdade de condições com os demais candidatos no que con-
cerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de apro-
vação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

8.4 O candidato com deficiência, durante o preenchimento
do Formulário Eletrônico de Inscrição, além de observar os pro-
cedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá:

a) Informar ser portador de deficiência.
b) Selecionar o tipo de deficiência.
c) Especificar a deficiência.
8.4.1 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato

com deficiência deverá encaminhar até o último dia de inscrição, via
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), o Laudo Médico original ou
cópia autenticada expedida no prazo máximo de até 12 (doze) meses
da data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a
provável causa da deficiência. Caso o candidato não envie a do-
cumentação exigida, não será considerado como deficiente apto para
concorrer aos quantitativos reservados.

8.4.2 Os Laudos de que tratam o subitem anterior devem ser
encaminhados, em envelope fechado e preferencialmente em tamanho
ofício, para o endereço: FUNDEP/Gerência de Concursos, Avenida
Presidente Antônio Carlos, nº 6.627 - Unidade Administrativa II - 3º
andar - Campus Pampulha/UFMG - Belo Horizonte - CEP.: 31.270-
901.
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