
 

     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 

CONCURSO PÚBLICO 

 

Edital nº 02/2018 – CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e 
em consonância ao que determina o item 10, do Capítulo V, do Edital nº 01/2017, de 31 de agosto de 2017, torna 
pública a convocação para a perícia médica para concorrer na condição de candidatos com deficiência, conforme 
previsto no Edital de abertura do certame, nos seguintes termos:   

 

1. A perícia médica oficial promovida por Junta Médica da CONSULPLAN tem o objetivo de confirmar a deficiência 
declarada pelo candidato, verificar se a deficiência se enquadra na legislação pertinente e sua compatibilidade ou 
não com as atribuições do cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto nº. 3.298/99 e suas alterações. 
 

2. A listagem contendo a relação dos candidatos convocados para a perícia médica será disponibilizada no site 
www.consulplan.net.  

 

2.1. A perícia médica será realizada na data de 28 de janeiro de 2018 na Universidade Veiga de Almeida – Campus 

Barra (entrada A), situada na Avenida General Felicíssimo Cardoso, Nº. 500, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.  
 

2.2. O horário da perícia médica será disponibilizado juntamente com a relação dos candidatos convocados, no site 
www.consulplan.com. 

 

3. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com 30 minutos de antecedência do horário determinado, 

munidos de documento de identidade original e de laudo médico circunstanciado em sua via 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). O candidato deverá, ainda, levar consigo todos os exames e laudos que julgar necessários 
para a comprovação de sua condição de pessoa com deficiência.  
 

3.1. Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica e não será permitida a entrada no local após o 
horário evidenciado a cada candidato.   
 

3.2. 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 perderão o direito às 
vagas reservadas aos candidatos em tais condições.  O laudo médico original ou cópia autenticada em cartório 
será retido pela CONSULPLAN por ocasião da realização da perícia médica. 

 

4. A não observância do disposto no item 3 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. 
 

4.1. 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. 
 

4.2. O candidato reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 
cargo/área/especialidade será eliminado do concurso. 

 
4.3. 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. 

 
4.4. No decorrer do estágio probatório será exonerado o candidato com deficiência, quando verificada a 

incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo. 
 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018. 

 

 

Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos 

Presidente do TRE-RJ 

 
 


