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ANEXO IV 
ATESTADO/LAUDO MÉDICO DE PPD 

 
Eu, ___________________________________________________, CRM nº 

_____________________ médico com especialidade em 

________________________________ (opcional) estou ciente das atribuições do 

cargo de _____________________________________________________ (nome do 

cargo do paciente) para o qual o paciente, 

____________________________________________________________, CPF 

____________________________________, irá prestar Concurso Público . 

O paciente acima mencionado é uma Pessoa Portadora de Deficiência com a doença 

classificada  na  Classificação  Internacional  de  Doenças  (CID)  com  o  nº 

_________. E sua provável causa/origem é 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________ 
Local e data 

 
 

_________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do Médico 

 
 
Este documento deverá ser impresso, assinado e preenchido para poder acompanhar o 
requerimento do candidato de vaga para PNE e/ou requerimento do candidato para 
atendimento especial para execução das provas do Concurso Público  de acordo com o Edital 
de que este anexo faz parte ao ser encaminhado à empresa Carlos e Jabur Organização de 
Eventos Ltda. 
Este documento poderá ser substituído por um atestado/laudo fornecido pelo médico desde 
que apresente informações que possam contemplar o item 7 e seus subitens deste Edital os 
quais tratam do assunto. 
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ANEXO V 

REQUERIMENTO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
 

Nome do candidato: ___________________  Data do requerimento: ______________ 
 
Nome do cargo: __________________________  Nº de inscrição: _______________ 
 

Venho requerer vaga especial como Pessoa Portadora de Deficiência (PPD). 

 

A Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público e a empresa Carlos e 

Jabur Organização de Eventos Ltda. não consideram como deficiência os distúrbios de 

acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 

estrabismo e similares. 

 

Os candidatos que necessitarem de tratamento diferenciado para poderem executar a 

prova objetiva ou os que necessitarem de provas especiais deverão obrigatoriamente 

discriminar abaixo a sua real necessidade para que possa ter condições de realizar a 

prova objetiva. Sua explicação deverá ser breve, curta, precisa, clara e perfeitamente 

legível, como, por exemplo, “necessito de uma impressão com tipo gráfico com fonte 

Arial 14” ou “necessito de um ledor para que a prova possa ser lida para mim”, ou 

ainda outra necessidade fundamental. (A não apresentação do devido esclarecimento 

no quadro abaixo não descaracteriza o candidato como PPD, mas não o autoriza o 

receber nenhuma forma de tratamento diferenciado) 

 

Este requerimento deverá ser impresso, assinado e preenchido para que seja efetuado 

o encaminhamento de exame pericial efetuada por médico credenciado pela Câmara 

de Vereadores de Panambi-RS, com data marcada para perícia assinalada no quadro 

abaixo. 

________________________________________ 
Local e data 

________________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO VI 
 
 

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O  

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade nº ________________________, residente e domiciliado na rua 

_____________________________________,  nº  _________, ap. _______ , no 

bairro _____________________, na cidade de ____________________________, 

nomeio e constituo ____________________________________________________, 

Carteira de Identidade nº ________________________, como meu procurador, com 

poderes específicos para interpor recursos no Concurso Público  01/2011, para o 

cargo de _______________________________, código _______________,  realizado 

pela Câmara de Vereadores da cidade de Panambi-RS. 

 

 

 

Panambi, _____ de ________________ de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.543/2006 

 

 Eu, __________________________________________________________________________ 

 

residente e domiciliada na cidade de __________________________________________________, na  

 

rua/Av. __________________________________________________, Nº: ___________, portador(a) do  

 

CPF nº: _______________________________, RF nº: _______________________________ e CTPS nº  

 

____________________________________, pretendo realizar a minha inscrição no concurso público da 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PANAMBI/RS, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI que me 

 

enquadro nos requisitos da Lei Municipal  nº 2.543/2006  que  dispõem  sobre  a  isenção  e  desconto no 

 

pagamento da taxa de inscrição em concurso público para  a  admissão  pública  municipal  e  dá  outras 

 

providências. 

 

 

Condição atual: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Comprovante(s) em anexo. 

 

 

Panambi/RS_____ de _______________________ de 2011. 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura com firma verdadeira reconhecida. 
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ANEXO VIII 
 

RELATÓRIO DE DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS 
 
Nome do candidato: ______________________________  Data: _______  Nº de inscrição: __________ 
 
Cargo pretendido: _____________________________________________  Município de Panambi - RS 
 
 

Avaliação do Examinador: _______________   Avaliador Responsável: __________________ 
 

 
Nº Histórico ou resumo Nº de horas    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DE PONTUAÇÃO OBTIDA →    

 
Atenção: O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) devera anexar cópia 
do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente 
da inscrição e/ou identidade. 
 

Lembramos ainda que o título de habilitação exigido para que o candidato possa assumir o cargo, se for 
devidamente aprovado, NÃO deve ser anexado nem contado nos títulos acima relacionados. 
 

Este documento deverá ser impresso, assinado e preenchido para poder acompanhar o conjunto de 
documentos comprobatórios de titulação a ser encaminhado à empresa Carlos e Jabur Organização de 
Eventos Ltda. 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 

________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IX 

IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE 
NO ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PANAMBI - RS 
 
ASSUNTO: _________________________________________ Cargo pretendido: _________________ 
 
Nome do candidato: ________________________________  Nº de inscrição: __________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________  CEP: _________________ 
 

Cidade: _________________________________________  Fone: (    ) ________________________ 
 
 

 

 
 
 


