
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 223/2022

CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA DE CANDIDATO APTO A CONCORRER ÀS VAGAS
RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA DO EDITAL Nº 88/2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca o candidato abaixo relacionado para a Perícia Médica de confirmação da
autodeclaração como deficiente referente ao Concurso Público do Edital nº 88/2022, des�nado a
selecionar candidatos para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior da Fundação
Universidade Federal do Pampa.

1. Fica convocado o candidato abaixo relacionado, referente ao Concurso Público, des�nado a selecionar
candidatos para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior na área de conhecimento
de Ciência Polí�ca, do Edital nº 88/2022, para comparecer à Perícia Médica, a ser realizada no
dia 01/07/2022, no horário e local, preestabelecidos:

CANDIDATO HORÁRIO LOCAL 

LUIS GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA 10 horas Reitoria/UNIPAMPA 
Endereço: Rua General Osório, nº 900 (térreo) - Centro - Bagé/RS.

2. O candidato convocado deverá apresentar documento de iden�dade nos termos da legislação vigente
e em perfeitas condições, de forma a permi�r, com clareza sua iden�ficação, juntamente com exame
médico que comprove a deficiência e Laudo Médico com validade de até 12 meses anteriores a data da
perícia, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) em vigor, conforme item 5.1.4. do Edital
de Condições Gerais nº 228/2016.

3. A não observância do disposto no itens 1 e 2 deste edital, acarretará na perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos com deficiência, conforme itens 5.1.4. e 5.1.5. do Edital de Condições Gerais
nº 228/2016.

3.1 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas observando os cuidados individuais
de higiene e de e�queta respiratória recomendados para a prevenção do contágio do COVID-19.

3.2 O uso de máscaras é faculta�vo em todos os ambientes dos campi e unidades/setores da Reitoria,
conforme Termo de Apos�lamento nº 03 da Instrução Norma�va nº 07/2022.

3.2.1 O formato da máscara não poderá cobrir os ouvidos do candidato, ou outras partes do rosto e
cabeça que dificultem a sua iden�ficação.

3.2.2 Caso o candidato faça o uso de máscara, o seu formato não poderá cobrir os ouvidos do candidato,
ou outras partes do rosto e cabeça que dificultem a sua iden�ficação. 

4. A Perícia Médica terá decisão final sobre a sua qualificação como deficiente ou não e sobre o grau de
deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual é portador é compa�vel com as
atribuições do cargo pelo qual optou, conforme item 5.1.3. do Edital de Condições Gerais nº 228/2016.

4.1 Os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, se habilitados no
Concurso Público e �verem a deficiência reconhecida pela Perícia Médica, serão classificados em lista
específica dos candidatos com deficiência, em ordem decrescente de pontuação final, abrangendo a área
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de conhecimento do Edital de Abertura e também constarão na lista geral dos aprovados na sua área de
conhecimento, conforme item 5.1.9. do Edital de Condições Gerais nº 228/2016.

4.2 O candidato habilitado, cuja deficiência não for comprovada pela Perícia Médica, concorrerá somente
pela classificação geral, conforme item 5.1.7. do Edital de Condições Gerais nº 228/2016.

4.3 O candidato habilitado, cuja deficiência seja declarada pela Perícia Médica como incompa�vel com o
exercício do cargo, será automa�camente excluído do certame, conforme item 5.1.6. do Edital de
Condições Gerais nº 228/2016.

5. O resultado preliminar da Perícia Médica será publicado no endereço
eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/visualizarProcessoSele�vo/11740 na data
provável de 01/07/2021.

6. O candidato poderá solicitar recurso contra o resultado preliminar da Perícia Médica, através de
jus�fica�va fundamentada, por meio do correio eletrônico concursos@unipampa.edu.br, em até 5
(cinco) dias úteis após a publicação do resultado preliminar no site da UNIPAMPA.

6.1 O recurso será analisado com base na jus�fica�va fundamentada encaminhada pelo candidato, em
até 5 (cinco) dias úteis a contar do encerramento do prazo recursal.

6.2 Não caberá novo recurso da decisão recursal.

6.3 Não serão analisadas solicitações de recurso extemporâneas.

7. O resultado defini�vo da Perícia Médica será publicado no endereço
eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/visualizarProcessoSele�vo/11740.

Bagé, 29 de junho de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 29/06/2022, às 13:20,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0849585 e
o código CRC D8FAA709.

Referência: Processo nº 23100.004885/2022-15 SEI nº 0849585
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