
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DE 
PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE E DE 

TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE 
 

CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA 
 

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), instituição 
organizadora do Concurso Público para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e 
Técnico em Metrologia e Qualidade, torna pública a convocação para a realização de perícia médica. 
 
1. A perícia médica verificará sobre a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do artigo 43 do 
Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.  
 
2. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de documento de identidade original e de 
laudo médico (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), conforme especificado no Decreto nº 
3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência.  
 
3. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo médico 
(original ou cópia autenticada em cartório) ou que apresentarem laudo que não tenha sido emitido nos 
últimos doze meses.  
 
4. O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo IDECAN. 
 
5. Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de antecedência do 
horário marcado para o seu início determinado nesta Convocação.  
 
6. A não observância do disposto no item 2 desta Convocação ou a constatação de que o candidato não foi 
qualificado como portador de deficiência na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas 
aos candidatos em tais condições.  
 
7 As vagas definidas no subitem 3.1 do Edital n° 1, de 10 de novembro de 2014 que não forem providas por 
falta de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no concurso público ou não qualificação ou 
ausência na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação.  
 
8. Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica. O não comparecimento à perícia 
implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.  
 
9 Não será realizada perícia médica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários 
predeterminados no anexo único desta Convocação.  
 
10. O resultado da perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência será 
publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site do IDECAN. 
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ANEXO ÚNICO – Relação de Convocados  
 
 

1. Relação de candidatos convocados para realização da perícia médica:  
 
1.1 Localidade: Brasília  
Local de realização: Samdel 
Endereço: Setor Comercial Sul, Qd 8, Bl B60, 2º Subsolo, Venâncio 2000, Asa Sul - Brasília-DF 
Relação de candidatos convocados:  
 

Inscrição  Cargo Candidato  Data  Horário 

517006906 Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Acreditação  Valeria Monteiro Do Nascimento 19/06/2015 10h00min 

 
1.2 Localidade: Porto Alegre   
Local de realização: COLLINS Trade Hotel 
Endereço: Travessa Tuyuty, 74 - Centro Histório – Porto Alegre/RS. 
Relação de candidatos convocados:  
 

Inscrição  Cargo Candidato  Data  Horário 

517005977 Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia Enio Rodinei Parnoff 18/06/2015 14h00min 

517008173 Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho Leonardo Morais Dos Santos 18/06/2015 14h00min 

517000420 Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica Renan Figur 18/06/2015 14h00min 

 
1.3 Localidade: Rio de Janeiro  
Local de realização: Poli Clin 
Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 3093, Campo Grande – Rio de Janeiro/RJ. 
Relação de candidatos convocados:  
 

Inscrição  Cargo RJ Candidato  Data  Horário 

517005845 
Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 
Química 

Arthur De Oliveira Botossi 17/06/2015 09h00min 

517005351 Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica Marco Antonio Rivelo De Oliveira 17/06/2015 11h00min 

 


