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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SITUAÇÃO DOS CANDIDATOS 
QUE ENVIARAM LAUDO MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM, DIVULGA o resultado da situação dos candidatos que enviaram Laudo 
Médico para comprovação da condição de candidato com deficiência. 
Os Laudos Médicos foram analisados conforme estabelecido no edital do concurso público, capítulo IV, considerando 
os itens abaixo constantes no edital do concurso público: 
4.4. O candidato com deficiência, para assegurar a concorrência às vagas reservadas, bem como, o atendimento diferenciado 
durante a prova deverá, até o dia 06 de novembro de 2017, encaminhar, via SEDEX, com aviso de recebimento ou entregar 
pessoalmente nos dias úteis, no horário das 08h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30, os documentos a seguir relacionados, 
em envelope contendo a referência “Concurso Público Edital nº 03-2017/AHM – Candidato com Deficiência”, ao Instituto 
Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 740, CEP 05421-001, São Paulo/SP: 
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 1 (um) ano antes do término das inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como, a provável causa da deficiência. O Laudo Médico deverá conter o nome e o 
documento de identidade (RG) do candidato, a assinatura, carimbo e CRM do profissional e deverá especificar que o candidato 
é Deficiente; 
b) cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 
c) requerimento de condições especiais (Anexo III) devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova, quando for os casos abaixo: 
c1) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada na alínea “a”, deste item, deverá solicitar, 
quando necessário, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em Braille ou Ampliada, Software 
de Leitura de Tela ou a necessidade de leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência; 
c2) o candidato com deficiência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, além do 
envio da documentação indicada na alínea “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das 
inscrições; e 
c3) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio da 
documentação indicada na alínea “a”, deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, 
com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
4.5. Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 4.4 
e seus subitens, serão considerados como não deficiente e não terão a prova e/ou condições especiais atendidas, seja qual 
for o motivo alegado. 
O laudo médico enviado para o Instituto Mais não será devolvido ao candidato. 
A seguir consta os resultados da análise dos Laudos Médicos apresentados pelos candidatos. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
São Paulo, 24 de novembro de 2017 

 

Nome do Candidato Cód. Cargo 
Resultado da 

Análise do Laudo 
Médico 

Condição Especial para 
Realização da Prova 
(Deferido/Indeferido 

AUGUSTO CÉZAR DE 
CARVALHO SOUZA 

123 Analista de Saúde - Médico Psiquiatria Deferido 
Deferido o uso de aparelho 

auditivo após a verificação a ser 
realizada pelo Instituto Mais 

BRUNO VINICIO MISSIANO 109 
Analista de Saúde - Médico Clínica 
Médica 

Deferido Deferido Prova Ampliada 

LUCAS DE OLIVEIRA 
GONÇALVES 

120 
Analista de Saúde - Médico 
Ortopedia/Traumatologia 

Deferido  

MACKSON MARTINS ROCHA 103 
Analista de Saúde - Médico Cirurgia 
Geral 

Deferido 
Deferido mesa e cadeira 

separadas 

VANESSA ADEODATO 
GARRIDO 

123 Analista de Saúde - Médico Psiquiatria Deferido  

 


