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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/BANESTES SEGUROS, DE 05 DE MARÇO DE 2018 

 

O Diretor Presidente, Senhor Otacilio Pedrinha de Azevedo, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

estabelecidos no subitem 15.17, do Edital nº 01/2018, referente ao concurso público para a BANESTES 

SEGUROS, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir 

elencadas: 

1. No item 6, Das vagas destinadas a pessoas com deficiência, subitens 6.6, 6.8 e 6.9, ONDE SE LÊ: 

6.6 A não observância do disposto no subitem 6.5, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em 
tais condições. 

(...) 

6.8 Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classificado, ele será 
convocado nessa condição, ficando a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída nos 
moldes do art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a avaliação, durante o estágio probatório, da 
compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as atribuições 
inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. 

6.9 A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos na condição de pessoas com 
deficiência, a segunda, a pontuação dos candidatos de Ampla Concorrência e a terceira, a 
pontuação dos candidatos que concorreram na condição de pessoa com deficiência. Todas as 
listas serão apresentadas em destes últimos, em ordem decrescente de classificação. As listas 
observarão os critérios de Classificação Geral, Classificação de Ampla Concorrência e 
Classificação de Pessoa com Deficiência.  

 

LEIA-SE: 

 

6.6 A não observância do disposto no subitem 6.5, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas, eventualmente criadas, aos 
candidatos em tais condições. 

(...) 

6.8 Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classificado, ele será 
convocado nessa condição, ficando a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída nos 
moldes do art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a avaliação, durante o período de 
experiência, da compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as 
atribuições inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. 

6.9 A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos na condição de pessoas com 
deficiência, a segunda, a pontuação dos candidatos de Ampla Concorrência e a terceira, a 
pontuação dos candidatos que concorreram na condição de pessoa com deficiência. Todas as 
listas serão apresentadas em ordem decrescente de classificação. As listas observarão os 
critérios de Classificação Geral, Classificação de Ampla Concorrência e Classificação de Pessoa 
com Deficiência.  

 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 

Vitória-ES, 22 de março de 2018. 

 

Otacilio Pedrinha de Azevedo  

DIRETOR PRESIDENTE 


