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Boa Vista-RR,03 de fevereiro de 2020.
CONVOCAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
APROVADOS NOS PS 2020 NAS VAGAS
DESTINADAS
A
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA, PARA APRESENTAREM-SE
À COMISSÃO DE PERÍCIA MÉDICA DA
UFRR.

A Diretoria do Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os candidatos classificados no
Processos Seletivos 2020 na condição de Pessoa com Deficiência-PcD, a
comparecerem nos dias e horários discriminados no Anexo deste Edital, para
apresentar-se à Comissão de Perícia Médica da UFRR, a fim de tornarem-se aptos à
matrícula em atividades curriculares do Curso para o qual foram classificados.
1. Os candidatos classificados nos PS 2020 nas vagas destinadas a Pessoa com
Deficiência, deverão comparecer junto a Comissão de Perícia Médica da UFRR, no
Prédio do SIASS (unidade de saúde), no Campus Paricarana nos dias e horários
discriminados no Anexo deste Edital, portando laudo médico, original ou cópia
autenticada em cartório, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste a espécie e
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da
deficiência e demais exames que julgarem necessários.
1.1 O candidato que faltou ou que teve sua habilitação indeferida perderá o direito à
vaga na UFRR.
2. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar por meio da página
eletrônica http://www.ufrr.br, o resultado da perícia médica.
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3. Não será efetivada a habilitação de candidato que tenha vínculo institucional com
outra instituição pública de ensino, nos termos do Art. 2° da Lei 12.089, de 11 de
novembro de 2009.
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