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ANEXO VI 

 

           EDITAL Nº. 01CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO 

MARANHÃO 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAISOU QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS 

 

REQUERIMENTODE VAGACOMOPORTADORDE NECESSIDADESESPECIAIS 

 

O(A)candidato(a) ________________, CPFn.° ____________________,candidato(a) à seleção para 

provimento de vagas para o cargo------------------------------------ 

regidopeloEditaln.°001/2015requerervagaespecialcomo PORTADORDENECESSIDADES 

ESPECIAIS.Nessaocasião,o(a)referido(a)candidato(a)apresentouLAUDOMÉDICOcomaresp

ectiva 

ClassificaçãoEstatísticaInternacionaldeDoençaseProblemasRelacionadosàSaúde(CID), no 

qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que é portador: ___.  

Código correspondente da(CID): ___. 

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: __. 

 

OBSERVAÇÃO:Nãoserãoconsideradoscomodeficiênciaosdistúrbiosdeacuidadevisualpassív

eisdecorreçãosimples,taiscomomiopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

Aoassinaresterequerimento,o(a)candidato(a)declarasuaexpressaconcordânciaemrelaçãoa

oenquadramentodesuasituação,nostermosdo Decreto n.° 5.296, de2dedezembrode2004, 

publicado no Diário OficialdaUniãode3dedezembrode2004,especialmente no que concerne 

ao conteúdo do item5 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso 

de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 

 

 

__________________________, _______________de________________ 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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REQUERIMENTODE PROVA ESPECIALE(OU)DE TRATAMENTOESPECIAL 

 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite ,ou não, de prova especial e 

(ou)de tratamento especial. 

 

NÃOHÁNECESSIDADEDE PROVAESPECIALE(OU)DE TRATAMENTO 

ESPECIAL 

HÁNECESSIDADEDE PROVAE(OU)DE TRATAMENTOESPECIAL 

(No quadro a seguir,selecionar o tipo de prova e(ou)o tratamento especial 

necessário(s)). 

 

1. Necessidades físicas: 

(  ) salapara amamentação (candidataque tiver 

necessidadede amamentar seu bebê) 

(   ) salatérrea(dificuldadepara locomoção) 

(   ) salaindividual(candidatocomdoença 

contagiosa/outras) 

(   ) maca 

(   ) mesapara cadeiraderodas 

(   ) apoioparaperna 

1.1.Mesae cadeirasseparadas 

(   ) gravidezderisco 

(   )obesidade 

(   ) limitaçõesfísicas 

1.2.Auxíliopara preenchimento: 

dificuldade/impossibilidadede escrever) 

(   )dafolhaderespostasdaprovaobjetiva 

1.3.Auxílioparaleitura(ledor) 

(   )dislexia 

(   ) tetraplegia 

2. Necessidadesvisuais(cego oupessoacom 

baixavisão) 

(   ) auxílionaleituradaprova(ledor) 

(   )provaembraillee ledor 

(   )provaampliada(fonteentre14 e16) 

(   )provasuperampliada (fonte28) 

3. Necessidadesauditivas(perdatotal ouparcial 

da audição) 

( )intérpretedeLIBRAS(LínguaBrasileirade 

Sinais) 

(   ) leituralabial 

 

 

 

 

 

____________________________, _______ de _______________________ de 20__________ 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 


