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RESOLUÇÃO Nº 61/2022, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 

“DISPÕE SOBRE A RESERVA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

PERCENTUAL DE CARGOS E DE EMPREGOS PÚBLICOS OFERTADOS 

EM CONCURSOS PÚBLICOS E EM PROCESSOS SELETIVOS NO ÂMBITO 

DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 

DE CATANDUVA - CONSIRC”. 

 

Cassio Roberto Bertelli, Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva 

(CONSIRC), no uso de suas atribuições legais, e conforme deliberação da Assembleia Geral de Prefeitos e,  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Ficará assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso público 

para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, nas 

seguintes seleções:   

I - em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos; e   

II - em processos seletivos para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

§ 1º Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o 

provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva – 

CONSIRC. 

§ 2º Na hipótese de o quantitativo a que se referem os § 1º resultar em número fracionado, este será aumentado 

para o primeiro número inteiro subsequente.  

§ 3º A reserva do percentual de vagas a que se referem os § 1º observará as seguintes disposições:  

I - na hipótese de concurso público ou de processo seletivo regionalizado ou estruturado por especialidade, o 

percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital, ressalvados os casos em que seja 

demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas 

destinadas às pessoas com deficiência; e   

II - o percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes e na 

formação de cadastro de reserva.   
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§ 4º As vagas reservadas às pessoas com deficiência nos termos do disposto neste artigo poderão ser ocupadas 

por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência no 

concurso público ou no processo seletivo. 

Artigo 2º - As pessoas com deficiência participará de concurso público ou de processo seletivo, em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que diz respeito:  

I - ao conteúdo das provas;   

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;   

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e   

IV - a nota mínima exigida para os demais candidatos.   

Artigo 3º - Para os fins do disposto nesta Resolução, os editais dos concursos públicos e dos processos seletivos, 

indicarão:   

I - o número total de vagas previstas e o número de vagas correspondentes à reserva para pessoas com deficiência, 

discriminada, no mínimo, por cargo;   

II - as principais atribuições dos cargos e dos empregos públicos;   

III - a exigência de apresentação pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de comprovação da condição 

de deficiência; 

IV - a exigência de apresentação pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de comprovação da condição 

de deficiência. 

V - a sistemática de convocação dos candidatos classificados, respeitado o disposto nos § 1º do art. 1º.   

Artigo 4º - O resultado do concurso público ou do processo seletivo será publicado em lista única com a 

pontuação dos candidatos e a sua classificação, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência de que 

trata esta Resolução. 

§ 1º A nomeação dos aprovados no concurso público ou no processo seletivo deverá obedecer à ordem de 

classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação de ampla 

concorrência e da reserva para as pessoas com deficiência, e o disposto nos § 1º do art. 1º.   

§ 2º A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato ocupante de vaga reservada, 

antes da efetiva posse no cargo, implicará a sua substituição pelo próximo candidato com deficiência classificado, 

desde que haja candidato com deficiência classificado.   

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
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Catanduva, 23 de novembro de 2022. 

 

______________________________ 

Cassio Roberto Bertelli  

Presidente 

 

 

 

Afixado no local de costume, na sede do CONSIRC, na data supra. 

 

 

 

_______________________________ 

Viviane Cristina Palma 

Diretora Administrativa 

 

 

 

 

 


