GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CIRCULAR CRAA-1/2018
Assunto: Convoca inscritos na condição portadores de deficiência
para apresentação de laudo médico

NOTIFICAÇÃO
À vista do que estabelece o item 4, do Capítulo V, do Edital de Convocação para
a Realização do Processo Seletivo Simplificado, publicado no D.O.E. de 12-10-2017 e
conforme consta da Portaria CGRH-1, de 5-1-2018, publicada no Diário Oficial do
Estado em 06/01/2018, que CONVOCA os Docentes inscritos no Processo Seletivo
Simplificado 2017 na condição de candidato com Deficiência para entrega de Laudo
Médico no período de 08 a 10 de janeiro de 2018, a Dirigente da Diretoria Regional de
Ensino de São João da Boa Vista notifica o quanto segue:
1 - Os docentes que se inscreveram nesta Diretoria Regional na condição de
portadores de deficiência, para o Processo Seletivo Simplificado 2017 deverão
comparecer, no período de 08 a 10-01-2018, à sede da Diretoria de Ensino, à Rua
Getúlio Vargas, nº 507, Centro, em São João da Boa Vista, a fim de entregarem os
respectivos laudos médicos referente à condição de deficiência indicada;
2 – Os laudos médicos deverão ser apresentados no original ou em fotocópia
autenticada e conter data de expedição no prazo máximo de 12 meses antes do
término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de sua deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID.
3 - O docente que se inscreveu na condição de portador de deficiência, que não
entregar o referido laudo no prazo acima descrito, perderá o direito a tratamento
diferenciado no que se refere ao Processo Seletivo Simplificado, Classificação e do
Processo de Atribuição de Classes e Aulas de 2018.
São João da Boa Vista, 08 de janeiro de 2018.
MARTA BARONI NUDELIMAN VALDAMBRINI
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
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