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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 7 - TSE, DE 13 DE MARÇO DE 2012 - CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA  
 

A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) torna pública a convocação 
para a perícia médica de candidatos com deficiência aprovados para o cargo de Técnico Judiciário, 
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 que se declararam pessoas com deficiência, apenas 
para o cargo de Técnico Judiciário, na seguinte ordem: local/cidade, cargo/áreas/especialidade, data e 
horário de realização da perícia médica, número de inscrição e nome do candidato (em ordem alfabética). 
1.1 LOCAL/CIDADE: CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO - SALA DA AUDIÊNCIA - BLOCO F - SGA/Sul, Quadra 
913, S/N, Conjunto B, Brasília-DF. 
1.2 CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA 
1.2.1 DATA DA PERÍCIA MÉDICA: 18 de março de 2012. 
1.2.2 HORÁRIO: 10h00min. 
1.2.3 Candidatos convocados: 
190129700, Alexandre D L Silva / 190077890, André D O Santiago / 190074075, Andréia R P Ribeiro / 
190068180, Antonio C M Moraes / 190087757, Antonio D O Matos / 190110585, Bruno C F D Silva / 
190002265, Carlos H C Barbosa / 190017989, Edson J R Junior / 190003969, Eduardo E R D Sousa / 
190121070, Fabio J Trindade / 190124298, Flavia D N Diniz / 190063814, Francisco R P Raupp / 190091253, 
Guilherme B V D Costa. 
 1.2.4 DATA DA PERÍCIA MÉDICA: 18 de março de 2012. 
1.2.5 HORÁRIO: 12h00min. 
1.2.6 Candidatos convocados: 
190062212, Israel B Muniz / 190111878, Ivan D D S Júnior / 190069496, Juliana G Bernardes / 190002428, 
Júnior D Amaral / 190008223, Leandro O Reis / 190035743, Luiz F D Santos / 190154778, Monica V Rios / 
190065635, Priscila D A Xavier / 190105432, Simone G N Lima / 190052691, Vanessa B Mateus / 
190000831, Victor D E S Neto / 190065833, William B D Brito. 
 1.3 CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 
1.3.1 DATA DA PERÍCIA MÉDICA: 18 de março de 2012. 
1.3.2 HORÁRIO: 13h00min. 
1.3.3 Candidatos convocados: 
190059763, Anderson D P Oliveira / 190081189, Aluisio M D B Junior / 190085503, Marcelo P Bouchardet / 
190009969, Ricardo W E Leite / 190110996, Sinval F R Júnior. 
 
2. DA PERÍCIA MÉDICA 
2.1. A perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional, formada por seis profissionais, 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.  
2.2 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 
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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. 
2.3 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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