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O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA DO RIO GRANDE DO NORTE

ITEP/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.6º, I, da Lei Complementar nº 571/2016, e

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público, o Instituto Técnico-
Científico de Perícia (ITEP) e o Governo do Rio Grande do Norte (Ação Civil Pública 0824653-77.2016.8.20.5001), que 
determinava a realização do concurso público para provimento de cargos efetivos de 420 novos servidores para ocuparem 
cargos de carreira no ITEP-RN;

Considerando a necessidade de garantir 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a 
ser criadas durante o prazo de validade do concurso para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência declarada;

Considerando os procedimentos adotados no Concurso Público do ITEP/RN realizado em 2018,

Considerando as atribuições da Subcoordenadoria para Integração da Pessoa com Deficiência-CORDE.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que os candidatos PCDs aprovados no concurso 001/2021 do ITEP/RN, submetam o Laudo 
Técnico oriundo da Subcoordenadoria para Integração da Pessoa com Deficiência-CORDE, ora disponibilizado, à apreciação 
de médico particular especializado na área da deficiência indicada, para preenchimento minucioso do referido documento;

Art. 2º Determinar que, somente após a finalização da elaboração do Laudo Técnico nos parâmetros solicitados, 
documento tido como essencial, o candidato com deficiência encaminhe-se para avaliação perante a Junta Médica da Secretaria 
de Estado da Administração do Estado do Rio Grande do Norte - SEAD, objetivando a verificação final acerca da deficiência 
apontada e a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo a qual concorre;

Art. 3º O modelo do Laudo Técnico está disponibilizado através do site do ITEP (www.itep.rn.gov.br), na ABA 
LEGISLAÇÃO/PORTARIA, assim como, através do link:   
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/itep/DOC/DOC000000000295344.PDF

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Marcos José Brandão Guimarães
Diretor-Geral


