
EDITAL DE CONCURSO Nº 105/2006

“RETIFICA  EDITAL  Nº  101/2006,  QUE 
DEU  ABERTURA  A  CONCURSOS 
PÚBLICOS.”

 JOSÉ AQUILES SUSIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
VACARIA, no uso de suas atribuições legais, 

  RETIFICA  o Edital nº 101, de 23 de novembro de 
2006,  que  deu  abertura  ao  concurso  público  no  cargo  de  AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, no seguinte: 

INCLUI  Item  5A  –  DAS  VAGAS  DESTINADAS  A  CANDIDATOS 
PORTADORES  DE 
DEFICIÊNCIA.

5A.1  –  Às  pessoas  portadoras  de  deficiência  é  assegurado  o  direito  de 
inscrição no concurso público de que trata este edital, conforme Lei Estadual 
nº 10.228, de 06 de julho de 1994.

5A.2 – Quando do preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá 
declarar a deficiência de que é portador, comprovando-a através de atestado 
médico.

5A.3  –  As  pessoas  portadoras  de  deficiência  participarão  da  seleção  em 
igualdade  de  condições  com  os  demais  candidatos  no  que  se  refere  ao 
conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização das provas.

5A.4 – O candidato portador de deficiência deverá agendar junto a Secretaria 
de Saúde do Município, data e horário para a realização da perícia, até o dia 
08 de dezembro de 2006. 

5A.5 – Os candidatos portadores de deficiência que necessitarem de algum 
atendimento  especial  para  a  realização  das  provas,  deverão  declará-lo  em 
documento anexo à ficha de inscrição para que sejam tomadas as providências 
cabíveis.

5A.6  –  Se  aprovados  e  classificados  para  o  provimento  das  vagas,  os 
candidatos  portadores  de  deficiência  terão  apurada  a  compatibilidade  do 
exercício das atribuições do cargo com a deficiência de que são portadores, por 
ocasião do exame médico  a que deverão ser  submetidos,  mediante perícia 
específica (art. 1º, parágrafo único e art. 3º da Lei nº 10.228/94).



5A.7 – Não ocorrendo aprovação de candidatos portadores de deficiência para 
o preenchimento de vaga ao cargo previsto, esta será preenchida pelos demais 
candidatos aprovados.

Os demais itens permanecem inalterados.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VACARIA, AOS CINCO DIAS DO MÊS 
DE DEZEMBRO DE 2006.
        
 JOSÉ AQUILES SUSIN

PREFEITO MUNICIPAL 

Registre-se. Publique-se.

PATRÍCIA VARASCHIN CHEDID PAIM
Secretária Municipal da Administração
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