
 

 

EDITAL Nº 001/2021 – AGEHAB 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DOS 

CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA 

A Comissão Especial do Processo Seletivo, constituída pela Portaria 042/2021 – DIRE – AGEHAB, 

para realização do processo seletivo para os Empregos de Tecnólogo em Construção Civil – 

Edificações e Técnico em Edificações, convoca para avaliação pela Equipe Multiprofissional, os 

candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência no Processo Seletivo da Agência Goiana 

de Habitação SA, Edital nº 001/2021. 

1. DA CONVOCAÇÃO 

1.1 Estão CONVOCADOS a comparecerem no local, data e horário especificados a seguir, os 

candidatos que tiveram suas inscrições deferidas como candidatos com deficiência e foram 

considerados aptos na etapa de Entrevistas. 

Id Colocação  CPF Nome Nascimento Id Colocação  

126 1 292.XXX.5XX-XX JOSÉ CÍCERO DE OLIVEIRA ALMEIDA  01/04/1963 126 1 

164 2 890.XXX.7XX-XX ALCIMAR BATISTABORGES  10/01/1981 164 2 

 

Local para Exame: POPMED SAÚDE : Rua 07 nº623 Centro. Goiânia-GO. (Próximo ao Parthenon 
center) 

Telefone: 62-995684528 / 62 3622 6816 / 62 3223 4352 

contato@clinicapopmed.com.br 

Período de 16/12/2021 E 17/12/2021 

Horários de Atendimento: 7:30 às 12:00h 

1.2 Recomenda-se que compareçam com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos ao local 

de avaliação. 

2. DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
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2.1 O candidato que for convocado para a Avaliação da Equipe Multiprofissional e não 

comparecer ao local e horário estabelecidos neste Edital estará eliminado do processo seletivo. 

2.2 A opção no ato da inscrição de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência não 

garante ao candidato a participação no certame nessa condição, tendo em vista que só terá a 

sua aprovação homologada como deficiente após a realização da perícia médica da Equipe 

Multiprofissional que verificará o laudo médico apresentado, podendo solicitar exames 

complementares para verificar a compatibilidade entre as atribuições da função e sua 

deficiência. 

2.3 O candidato que não for considerado deficiente e/ou a deficiência apresentada não se 

enquadrar dentre aquelas previstas na Lei, será remanejado para a Ampla Concorrência. 

2.3.1 Nos casos em que a deficiência for incompatível com as atribuições do cargo o candidato 

será eliminado do certame. 

3.1 Os candidatos deverão se apresentar no local e horários estipulados, munidos de: a) 

Documento de identificação original que contenha no mesmo documento foto e, 

preferencialmente, impressão digital; b) O original ou cópia autenticada do Laudo Médico, 

preferencialmente emitido pelo INSS e exames apresentados quando da solicitação da reserva 

de vaga para Pessoa com Deficiência. 

3.2 O resultado da avaliação dos candidatos com deficiência pela Equipe Multiprofissional será 

publicado via internet, no sítio oficial do Processo Seletivo, na data prevista no cronograma do 

Edital. 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Não haverá segunda chamada ou repetição desta etapa. 

4.2 Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Especial do Processo Seletivo. 

Goiânia, 15 de dezembro de 2021. 

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO 

Portaria 042/2021 – DIRE – AGEHAB 


