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ATO 004 

DIVULGA JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE VAGA DE PCD E 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO 

EDITAL Nº01/2022 DE PROCESSO SELETIVO. 

 

O Senhor VICENTE CORREA COSTA, Prefeito de Capivari de Baixo, no 
uso de suas atribuições legais em conjunto com a Comissão 
Municipal de Concurso Público Processo Seletivo e com o Centro de 
Estudos Uniase, torna público o que segue: 
 

 

1. As decisões dos requerimentos solicitando Vaga de Deficiente (PCD) e condição especial para 
realizar as provas, constam divulgadas no anexo I deste edital. 

 

2. Os recursos contra o indeferimento dos pedidos de vaga de deficiente e condição especial, poderão 
ser impetrados nos dias 09 e 10 de Junho, de acordo com o edital. 

 

 

Capivari de Baixo, 09 de Junho de 2022. 

 

 

 

VICENTE CORREA COSTA  
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
 
 
 

 

INSCRIÇÃO Candidato Pedido  Situação Justificativa 

12557 
ELAINE ALVES DE CAMPOS 
SANTOS Vaga PCD deferido 

Candidato cumpriu as exigências do 
Edital 

13445 CHARLA FLOR ANTUNES Vaga PCD deferido 
Candidato cumpriu as exigências do 
Edital 

13044 MADALENA DA SILVA 
benefício da Lei 
11.689/2008  Indeferido 

O requerimento feito pela candidata 
trata do benefício de jurado.  
Porém a Candidata equivocou-se ao 
anexar documentos relacionados ao 
pedido de isenção. Conforme Edital: 
4.27. As informações prestadas no preenchimento 
do Requerimento de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo ser 
indeferida ou anulada a inscrição por seu 
preenchimento incompleto ou de forma indevida. 

13129 SILVIA SARAMENTO 

Cond. Especial 
para realizar a 
prova - 
Amamentação deferido 

Candidato cumpriu as exigências do 
Edital 
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