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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS  
EDITAL NORMATIVO Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 3/2018 – PROCURADOR 
 

 
COMUNICADO 

 
 

CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE PARECER TÉCNICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
 

Em conformidade com o item 6.14 do Edital Normativo nº 1, de 25 de outubro de 2018, ficam convocados para a realização da 
etapa de  Parecer técnico por Equipe Multiprofissional do Concurso Público 3/2018 – Procurador de 2ª Classeda  Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, os candidatos relacionados abaixo: 

1 DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A ETAPA DE PARECER TÉCNICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Código do 
Cargo Inscrição Nome Horário 

601 228100010 JONATHAN ARAUJO SANTIAGO LIMA 9h 

601 228101465 JOSE ROMULO PLACIDO II 9h 

601 228102334 JULYANA MOREIRA DE OLIVEIRA 9h 

601 228104549 PABLO RANGELL MENDES RIOS PEREIRA 9h 
 
2 DO DIA, LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA A ETAPA DE PARECER TÉCNICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
2.1 A etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional será realizada no dia 19 de junho de 2019, na Central de 
Atendimento ao Candidato, localizada Avenida 85, nº 2.260, Sala 2, Galeria Posto Xodó – Goiânia – GO- CEP 74.223-01, 
conforme horários para comparecimento/credenciamento. 
2.2 Os candidatos relacionados ficam convocados para a etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional, composta de 
equipe médica de responsabilidade do IADES e equipe multiprofissional  designada por ato da Presidência da Alego de 27 
de maio de 2019 publicado no Diario da Assembleia nº 13.100 de 27 de maio de 2019, que verificará a sua qualificação 
como candidato com deficiência e o grau da deficiência, nos termos da legislação. 
2.3 O candidato deverá comparecer a etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional com antecedência de 15 (quinze) 
minutos munido de laudo médico original, ou de cópia autenticada em cartório, que ateste a espécie e o grau ou o nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da (CID) e a provável causa da deficiência.  
2.4  O laudo médico original ou sua cópia autenticada em cartório serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da etapa de 
Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional.  
2.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da etapa de 
Parecer Técnico por Equipe Multiprofissional, não apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, ou que 
apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses, bem como quando na etapa de Parecer Técnico por 
Equipe Multiprofissional a deficiência não for considerada compatível com o cargo a ser ocupado, ou, ainda, que não comparecer 
à etapa.  
2.6 O candidato que perder o direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência após a etapa de Parecer Técnico 
por Equipe Multiprofissional, caso obtenha classificação suficiente, figurará na lista geral de classificação. 
3  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
3.1 O resultado preliminar da etapa de Parecer Técnico por Equipe Multiprofissionalpara o concurso público destinado ao 
provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Procurador de 2ª Classe, de nível superior, do 
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br, após a análise das avaliações feitas pela equipe multiprofissional e pela  banca examinadora. 

 
Brasília/DF, 13 de junho de 2019.  
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