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CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO 

Onde se lê: 
 

8.  É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência física no presente 
concurso, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, submetendo-se, quando convocados, a exame oficial, o qual terá decisão terminativa 
sobre o exercício do cargo, nos termos do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

8.1 Serão reservadas vagas aos deficientes na proporção de 5% (cinco por cento) de vagas a serem 
oferecidas, devendo os deficientes, no ato de inscrição, apresentar atestado da junta médica do 
Estado, conforme Art. 37 do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

8.2 O portador de deficiência deve requerê-lo por escrito, especificando o teor da deficiência e o cargo 
ao qual se inscreveu, contendo de laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, sob pena de sua eliminação da reserva 
destinada à pessoa portadora de deficiência. 

8.3 O candidato deficiente que, para concorrer nessa qualidade, necessitar de apoio instrumental 
específico decorrente da deficiência física de que é portador, deverá informar essa circunstância 
através de requerimento, no ato da inscrição, e manter entendimento com a organização do 
concurso. 

8.4 Não se aplica o disposto nos itens anteriores, no caso de cargo ou emprego público, integrante de 
carreira que exija aptidão plena dos candidatos.  

 
Leia-se: 
 

8.  É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência física no presente 
concurso, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, submetendo-se, quando convocados, a exame oficial, o qual terá decisão terminativa 
sobre o exercício do cargo, nos termos do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2004, e de acordo com o Título IV, 
Capítulo I, Art. 97, inciso VI, “a” , da Constituição do Estado de Pernambuco o direito de inscrição 
em certames públicos, reservados 3% (três por cento) das vagas, desde que a deficiência de que 
são portadores seja compatível com as atribuições objeto do cargo em provimento, conforme 
previsto no Capítulo I, item 2, deste Edital . 

8.1 O candidato que declarar ser portador de deficiência deverá apresentar laudo médico somente 
quando da nomeação e posse no referido cargo público, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao cargo correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, emitido, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data de publicação do ato de 
investidura. 

8.2 Caso o candidato não tenha sido qualificado como portador de deficiência, passará a concorrer 
juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de 
classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 

8.3 O candidato deficiente que, para concorrer nessa qualidade, necessitar de apoio instrumental 
específico decorrente da deficiência física de que é portador, deverá informar essa circunstância 
através de requerimento, no ato da inscrição, e manter entendimento com a organização do 
concurso. 

8.4 Não se aplica o disposto nos itens anteriores, no caso de cargo ou emprego público, integrante de 
carreira que exija aptidão plena dos candidatos. 

 
 
 
 



    Página 2

Acresce:  
CAPÍTULO IIA 

DAS INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO ON LINE 
(Exclusivamente pela Internet) 

 
 

1.Período: 22 de Maio a 11 de Junho de 2012 . – ON LINE 
2.As inscrições serão disponibilizadas no sítio da Fundação Allyrio Meira Wanderley, 

www.famw.com.br, por meio do Formulário de Inscrição via internet, a partir das 00:01 horas do 
dia 22 de Maio as 23:59 horas do dia 11 de Junho de 2012. 

3.Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.famw.com.br durante o 
período das inscrições e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 
 
3.1 - Ler e aceitar o Requerimento de inscrição, preencher o Formulário de inscrição e transmitir 

os dados pela internet; 
3.2 - Efetuar o pagamento referente à inscrição, de acordo com as instruções constantes no 

endereço eletrônico, até a data de aceite pelas instituições bancárias, nos valores 
especificados no item 2, do Capítulo I do presente Edital; 

3.3 - O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.famw.com.br, deverá ser impresso 
para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 

3.4 - O candidato inscrito pela internet NÃO deverá enviar cópia do documento de identidade, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade as informações cadastrais no ato de inscrição, sob 
as penas da lei. 

4.A comprovação dos Títulos para os cargos do Grupo do Magistério (Professor de Educação Básica 1 
e 2, Professor de Educação Básica 3 - Biologia, Professor de Educação Básica 3 - História, 
Professor de Educação Básica 3 - Língua Portuguesa, Professor de Educação Básica 3 - 
Matemática, Professor de Educação Infantil 1, Professor de Educação Infantil 2 e Professor de 
Educação Física) juntamente com o Anexo III devidamente preenchido e assinado deverão ser 
enviados para Fundação Allyrio Meira Wanderley no seguinte endereço: Rua João Rodrigues, nº 
45 – Bairro Jardim Lacerda – CEP: 58.704-290 – Patos – Paraíba via SEDEX ou SEDEX COM 
AR, pelos CORREIOS, com data de postagem máxima de 13 de Junho de 2012, não sendo 
permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos, a posterior. Não serão 
considerados os documentos enviados de outra forma que não a especificada acima, que versará 
conforme Anexo III, constando como Parte Integrante deste Edital, publicado no site 
www.famw.com.br. 
 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Gerais 

 
Onde se lê  

 
 

7. Os valores referentes ao pagamento da taxa de inscrição não serão devolvidos, sob nenhuma hipótese, 
salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da administração pública 
 
9. Decorridos 90 (noventa) dias após a homologação e não se caracterizando qualquer óbice, a Fundação 
Allyrio Meira Wanderley enviará toda documentação do referido Concurso Público para o arquivamento na 
Prefeitura Municipal de Brejinho. 
 
Leia-se: 
7. Os valores referentes ao pagamento da taxa de inscrição deverão ser devolvidos, caso seja cancelado o 
certame, não só por conveniência da Administração, mas igualmente por motivo de força maior, que atinja 
a mesma. 
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9. Decorridos 90 (noventa) dias após a homologação e não se caracterizando qualquer óbice, a Fundação 
Allyrio Meira Wanderley enviará toda documentação do referido Concurso Público para o arquivamento na 
Prefeitura Municipal de Brejinho, pelo período, no mínimo de 10(dez) anos, em função do prazo 
decadencial para desfazimento dos atos administrativos correlatos, ou julgado definitivo do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco, a respeito das admissões decorrentes, o que vier por último. 
 
 
 
Acresce: 

 
13. Para qualquer informação dirigir-se à Comissão do Concurso Público na sede da Prefeitura Municipal 
de Brejinho – PE, ou enviar e-mail para concursos@famw.com.br, conforme Calendário de Eventos deste 
Edital, que versará conforme Anexo IV, constando como Parte Integrante deste Edital, publicado no site 
www.famw.com.br. 
 
 

Brejinho-PE, 21 de Maio de 2012. 
 

_____________________________________________ 
 José Vanderlei da Silva - Prefeito Constitucional 

_____________________________________ 
FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY 

 


