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ETAPA DE QUALIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CADASTRO RESERVADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 

CONCLUSÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
 

A DATAPREV, em atendimento ao Edital do Concurso Público 01/2016, item 5.10 e seus subitens, que tratam da etapa de qualificação dos candidatos aprovados 

e classificados para o cadastro reservado às pessoas com deficiência (PCD), após emissão do parecer da equipe multidisciplinar, torna público o resultado da 

qualificação do candidato como pessoa com deficiência (PCD), nos termos da Lei 7.853/1989 regulada pelo Decreto nº 3.298/1999 alterado pelo Decreto 

5.296/2004. 
 

Pelo não cumprimento do item 5.10. e seus subitens constantes no Edital do Concurso Público 01/2016, os candidatos abaixo encontram-se eliminados do 

cadastro reservado às pessoas com deficiência (PCD). Por terem obtido pontuação para constar no cadastro de ampla concorrência (AC), terão seus nomes 

mantidos na classificação correspondente. 
 

CÓD. PERFIL LOCALIDADE DE LOTAÇÃO CLASS-FINAL CANDIDATO CONCLUSÃO 

302DF Advocacia Brasília (DF) 1 NAHIARA BONATTO Não compareceu à perícia presencial. 

311RJ Gestão de Serviços de TIC Rio de Janeiro (RJ) 4 EDMILSON MATIAS PINHEIRO Não compareceu à perícia presencial. 
      

Os candidatos abaixo, após análise da equipe multiprofissional, não foram qualificados na condição de pessoa com deficiência nos termos da Legislação 

relacionada no subitem 5.3 do Edital do Concurso Público 01/2016, portanto encontram-se eliminados do cadastro reservado às pessoas com deficiência (PCD). 

Por terem obtido pontuação para constar no cadastro de ampla concorrência (AC), terão seus nomes mantidos na classificação correspondente. A estes 

candidatos é assegurado o direito de recorrer da decisão prolatada pela equipe multiprofissional no prazo de 3 (três) dias, contados da data da divulgação da 

conclusão da equipe multiprofissional da DATAPREV, conforme descrito no subitem 5.13.1. 
      

CÓD. PERFIL LOCALIDADE DE LOTAÇÃO CLASS-FINAL CANDIDATO CONCLUSÃO 

304DF Análise de Negócios Brasília (DF) 4 FERNANDO BALDISSARA LEITE Não qualificado. 

307RJ Engenharia Civil Rio de Janeiro (RJ) 1 ANDERSON FÉLIX DA SILVA Não qualificado. 

A interposição do recurso, dos candidatos não qualificados, deverá ser realizada através do preenchimento de formulário específico, com envio da documentação 

em anexo, por SEDEX, dentro do prazo descrito acima, para o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho (SVSM), endereço Rua Professor Álvaro Rodrigues, 

nº 460 - sala 305 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.280-040.  
 

Os candidatos aprovados e classificados não relacionados acima permanecem no referido cadastro reservado às pessoas com deficiência (PCD) de acordo com 

classificação correspondente publicada no Edital de Homologação. 
 

O resultado ora estabelecido é válido apenas para o Concurso Público 2016 e durante a validade do certame. 
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