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COMUNICADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

O candidato que se enquadrar nos requisitos dispostos no CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, parte do Edital 001/2016 e suas alterações, 

deverão entregar o CID original ou cópia autenticada ao fiscal de sala no dia da prova. 

 

Os candidatos só poderão concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência mediante 

a entrega do referido documento, conforme prevê o item 17 do CAPÍTULO III: 

 
17. As pessoas com deficiência que desejarem se inscrever no certame, deverão enviar cópia do 

CID para recursosconsulpam@gmail.com e entregar laudo original ou cópia autenticada ao fiscal 

de sala no dia da prova. 

 

Mesmo já tendo enviado seus documentos para o e-mail indicado, os candidatos deverão entregar a via 

original ou cópia autenticada ao fiscal de sala. 

 

Caso algum candidato seja Pessoa Com Deficiência e não tenha enviado o CID por e-mail, poderão fazê-lo 

até sexta-feira dia 03 de maio de 2016. 

 

Candidatos que manifestaram o interesse em concorrer à vaga de PESSOA COM DEFICIÊNCIA até o dia 

de hoje: 

 

1- Edmilson Clécio do Nascimento 

2- Murilo de Lima Santos 

3- Stolberg Joaquim Neto Barbosa Brito 

4- José Augusto Carvalho Silva 

5- Maria da Conceição de Sá e Silva 

6- Marinalva Barbosa de Melo e Souza 

7- Weverton José Barbosa Brito 

8- Maria Vilany da Silva Gonçalves 

9- Maria Aparecida da Conceição 

10- George Fernandes Araújo dos Santos 

11- João Paulo Santiago Cavalcante 

12- Gizelia Amaro Ribeiro Ferreira 

13- Cássia Simone Gondim Sales Magalhães. 

14- Cleisson Gomes de Carvalho (Incluído dia 01 de junho de 2016) 

15- Rosana Cavalcante Ferreira ( Incluída dia 06 de junho de 2016)  

 

 

Alguns candidatos apresentaram o CID preenchido de forma ilegível, por essa razão não constam na relação 

supra. 

 

Vale ressaltar que o fato de o candidato ter apresentado o CID não implica em sua inscrição ser validada 

para concorrer como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, condição esta válida apenas para os cargos com vagas 

declaradas em Edital. 

 

 

 

    Fortaleza, 31 de maio de 2016 


