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1. RETIFICA-SE O CAPÍTULO II e o CAPÍTULO IV, INCLUINDO VAGAS PARA PCD: 
 

 

QUADRO DE VAGAS 

CARGOS VAGAS 
AC 

VAGAS 
PCD 

TOTAL DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTOS 

Diretor Escolar 32 02 34 40h * 

 

Diretor Adjunto 

 

13 

 

01 

 

14 

 

40h 

 

* 

 
AC: Ampla Concorrência 

PCD: Pessoa Com Deficiência 

 

 

 

3. Condições especiais: É assegurado o direito de inscrição às pessoas com deficiência, no 

presente Processo Seletivo, de acordo com o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e 

do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 cujas atribuições e segundo 

a Lei Complementar n° 104 de 22 de maio de 2012 art. 55 de Autoria do Poder Executivo e 

sejam compatíveis com a deficiência, submetendo-se, quando convocadas, a exame oficial, o 

qual terá decisão terminativa sobre o exercício do cargo. 

3.1 A pessoa com deficiência deverá especificar o teor da deficiência juntando documento 

médico que comprove. 

3.2 O candidato que se inscrever para concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com 

deficiência (PCD) DEVERÁ ENVIAR O LAUDO, EMITIDO DENTRO DOS ÚLTIMOS 

12 (DOZE) MESES atestando deficiência, a espécie e o grau ou o nível da mesma, com 

EXPRESSA referência ao código correspondente da CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA 

INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE 

(CID), devidamente acompanhado de cópia simples do CPF. 

3.3 Os candidatos deverão encaminhar a documentação exigida para o e-mail: 

seletivoserratalhada@apiceconsultoria.com até o dia 23 de fevereiro de 2023. 

mailto:seletivoserratalhada@apiceconsultoria.com


3.4 O candidato que não realizar o procedimento citado no item 3.2 no período estabelecido 

terá inscrição indeferida para concorrer à vaga mencionada anteriormente e passará a concorrer 

as vagas da ampla concorrência (AC). 

3.5 Nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e alterações posteriores são considerados 

pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas seguintes categorias: 

3.6 Deficiência Física completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, 

paraparesia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 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. 

3.7 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou 

mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 

3.8 Deficiência visual: Cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho e com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; nos casos em que a somatória da 

medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60%; ou ainda, ocorrer 

simultaneamente quaisquer das condições anteriores. 

3.9 Deficiência mental: Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de 

recursos da comunidade, saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

3.10 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

 

 

 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 
 
 
 
 

ÁPICE CONSULTORIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 

15 DE FEVEREIRO DE 2023. 


