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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE 

TÉCNICO JUDICIÁRIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
EDITAL Nº 28 - TSE, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012 - NOVO CRONOGRAMA  

E CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA - ÁREA: JUDICIÁRIA 
 

A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), considerando a decisão do 
Agravo de Instrumento nº. 0045812-80.2012.4.01.0000/MG, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, que tornou sem efeito a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº. 0001924-
44.2012.4.01.3821, em trâmite na Vara Federal de Muriaé/MG, torna pública a continuidade do certame para o 
cargo de Analista Judiciário - Área: Judiciária, conforme o seguinte cronograma previsto para a execução das 
demais fases: 
 

Evento Data prevista 

Realização da perícia médica  22/9/2012 

Resultado preliminar da perícia médica  25/9/2012 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da perícia médica  26 a 28/9/2012 

Resultado definitivo da perícia médica  3/10/2012 

Publicação do Resultado Final Oficial  3/10/2012 

 
Torna pública, ainda, a convocação para a perícia médica de candidatos com deficiência aprovados para o 
cargo de Analista Judiciário - Área: Judiciária, conforme itens 3.6 a 3.11 do Edital nº. 1 - TSE, de 11 de 
novembro de 2011.  
 
1.  Convocação para a perícia médica de candidatos aprovados que se declararam pessoas com deficiência para 
o cargo de Analista Judiciário - Área: Judiciária, na seguinte ordem: cargo/área/especialidade, horário de 
realização da perícia médica, número de inscrição e nome do candidato (em ordem alfabética). 
 
1.1 CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: JUDICIÁRIA 
1.1.1 HORÁRIO: 10h00min. 
1.1.2 Candidatos convocados: 190053989, Bráulio S Lemos / 190074705, Carla C D S Souza / 190133755, Carlos 
T G Adaes / 190080783, Ernandes A Feitosa / 190043115, Giovana C G Coelho / 190059413, Kelsen J Corgosinho 
/ 190003175, Marcela L Farine / 190064754, Manuela S M E Rocha / 190074184, Paulo M M Pinto / 190148321, 
Pedro H L Reis / 190107052, Wanessa G M Cerqueira. 
  
2. DA PERÍCIA MÉDICA 
2.1. A perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional tem o objetivo de confirmar a deficiência 
declarada pelo candidato, bem como analisar a compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do 
cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  
2.1.1 A perícia médica será realizada na data de 22 de setembro de 2012, no Colégio Marista de Brasília, SGAS 
609 Sul, L2 Sul, Brasília-DF, no horário acima evidenciado. 
2.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de documento de identidade original e de 
laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses que antecedem a 
perícia médica, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 
3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência. 
2.2.1 O candidato deverá, ainda, levar consigo todos os exames e laudos que julgar necessários para a 
comprovação de sua condição de pessoa com deficiência. 
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2.3 Perderão o direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência os candidatos que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentarem laudo médico original ou cópia autenticada em cartório ou que apresentarem laudo 
que não tenha sido emitido nos últimos doze meses.  
2.4 O laudo médico original ou cópia autenticada em cartório será retido pela CONSULPLAN por ocasião da 
realização da perícia médica.  
2.5 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de antecedência do 
horário marcado para o seu início, conforme previsto neste edital.  
2.6 Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica. O não comparecimento à perícia 
implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.  
2.7 Não será realizada perícia médica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários 
predeterminados neste edital. 
2.8 A não observância do disposto no subitem 2.2 deste edital, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
2.8.1 O candidato reprovado na perícia médica por não ter sido considerado pessoa com deficiência, caso seja 
aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/área/especialidade. 
2.8.2 O candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as 
atribuições do cargo/área/especialidade será eliminado do concurso. 
2.9 Os candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrerem na condição de candidatos com 
deficiência, se forem considerados pessoas com deficiência e não forem eliminados do concurso, terão seus 
nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por 
cargo/área/especialidade. 
2.10 Os demais candidatos com deficiência aprovados no concurso público que não figuraram na presente 
convocação permanecerão em cadastro de reserva e serão convocados para a realização desta etapa caso haja 
necessidade de nomeação de outros candidatos nesta condição, em cumprimento ao disposto na legislação 
vigente acerca da reserva de vagas para pessoas com deficiência. 
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Presidente da Comissão 
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