
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº 003/2019/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2019: 21. Folha de Pagamento

Ordem de Serviço: 016/2019/AUDIN-UNILA

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Unidades Subsidiárias: Todas as unidades demandantes dos processos analisados na amostra

1 INTRODUÇÃO

Trata-se o presente expediente da apresentação dos resultados do trabalho de auditoria  realizado conforme
os preceitos contidos na Ordem de Serviço n. 016/2019/AUDIN-UNILA e em atendimento ao inciso II, do
Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno, do qual
esta  AUDIN  é  parte  integrante:  “comprovar  a  legalidade   avaliar  os  resultados,  quanto  à  eficácia  e
eficiência,  da gestão orçamentárias,  financeira e  patrimonial  nos  órgãos e entidades da administração
federal”. 

O Comunicado do início dos trabalhos deu-se pelo Memorando Eletrônico n° 54/2019 – AUDIN e pela
Solicitação de Auditoria 20190002-01/AUDIN/UNILA.

2 ESCOPO

- Análise do número de servidores lotados por unidade que estão cedidos ou em qualquer tipo de licença, a
fim  de  verificar  o  cumprimento  do  percentual  máximo  estabelecido  por  lei.  Análise  da  situação  dos
servidores que usufruem de horário especial, seguido da análise de seus respectivos processos, averiguando a
possível manutenção de funções ou cargos em comissão desses servidores. 

- Analisar a conformidade dos processos de admissão para vagas de Pessoas com Deficiência, aferindo sua
aderência aos quesitos legais e editalícios.

3. INFORMAÇÃO

A Ordem de Serviço 016/2019-AUDIN trazia como escopo duas análises distintas, tratando-se a primeira
afeta aos servidores em licença, em especial,  para mestrado ou doutorado. Nesse sentido, procedeu-se o
pedido, junto às unidades da Unila, de informação acerca da existência de servidores em licenças dessa
natureza.  A fim de compor melhor o cenário analisado, elencamos abaixo os documentos encaminhados e
recebidos, a saber:

a)   Solicitações de Auditoria  

Solicitação de Auditoria Unidade 

20190002-06 SEDIP                          PROINT

PRAE                           PROGEPE

PROAGI                       PROPLAN

SECOM                        SECIC

SACT                            Procuradoria



Corregedoria                     ILAACH

ILAESP                             ILACVN

ILATIT                              IMEA

BIUNILA                          EDUNILA

Ouvidoria

b) Outros Papéis de Trabalho

Documento Fonte Objetivo

Resolução n° 016/2014 Unila Boletim  de
Serviços

Analisar  as  orientações  internas  sobre  percentuais
permitidos e fluxos adotados 

Check  List  de  concessão  do
afastamento

Sítio Unila Analisar os procedimentos aplicados aos processos
de concessão dos afastamentos em tela

Relatório  de  afastamentos  por
carreira

SIGRH Comparar  os  dados  apresentados  pelas  unidades,
com os constantes no sistema da Unila

Memorando eletrônico 53/2019 SECOM Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 22/2019 SEAIP Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 80/2019 PRAE Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 165/2019 SACT Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 219/2019 ILACVN Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 348/2019 PROGRAD Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 168/2019 ILATIT Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 193/2019 Reitoria Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06



Memorando eletrônico 80/2019 PROPLAN Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 80/2019 PROEX Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 414/2019 Ouvidoria Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 122/2019 Procuradoria Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 120/2019 ILAACH Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 108/2019 Corregedoria Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 105/2019 ILAESP Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 9/2019 EDUNILA Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 156/2019 PRPPG Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 66/2019 PROINT Analisar as considerações feitas pela área auditada
acerca  dos  questionamentos  encaminhados  pela
Solicitação de Auditoria 20190002-06

Memorando eletrônico 

Após averiguações dos documentos encaminhados, de dados extraídos do SIGRH, e de alguns processos de
concessão  dos  afastamentos,  observou-se  que  o  fluxo  adotado  naqueles  autos  atendeu  aos  quesitos
necessários. 

A Resolução n°016/2014,  de  27 de  Maio de  2014,  que normatiza  os  procedimentos  para  concessão de
afastamentos,  no  âmbito  da  Unila,  incluindo  os  componentes  do  escopo  deste  trabalho  de  auditoria,
estabelece em seu artigo 17, item V:

“Que  o  número de  servidores  afastados  para  licença capacitação,  pós-graduação strictu  sensu  e  pós-
doutorado não exceda a 20% (vinte por cento) do número total de servidores da Pró-Reitoria, Secretaria,
Unidade Acadêmica, Órgão Suplementar ou Complementar.” 



Não obstante as recentes alterações trazidas pelo Decreto 9.991/2019, acerca da temática dos afastamentos,
observou-se atendimento dos percentuais previstos para as concessões, bem como adoção de novas práticas,
pela Progepe, a fim de fazer as devidas adequações em processos futuros. 

Nesse cenário,  esta  Audin deu prosseguimento às  análises  dos  itens  constantes  no escopo da ordem de
serviço n° 16/2019-AUDIN/UNILA, conforme detalhado a seguir. 

4. AMOSTRA E PAPEIS DE TRABALHO 

4.1 Processos

Na intenção de promover uma avaliação que representasse fielmente a situação dos processos de admissão de
PcD’s,  no  âmbito  da  Unila,  a  análise  debruçou-se  sobre  todas  as  admissões  elencadas  na  relação
encaminhada via Memorando Eletrônico 169/2019-PROGEPE:

Nº Processo SERVIDOR Solicitação

23422.002482/2014-81 A.G.T

20190002-0323422.003095/2014-61 A.B

23422.002478/2014-12 A.P

23422.002464/2014-07 B.R.S.O 

23422.002800/2014-11 C.R.S

23422.005174/2014-15 C.P.F

23422.002440/2014-40 D.B.S.M

23422.002467/2014-32 E.A.N

23075.059604/2011-55 E.D.R

23422.002802/2014-01 E.W.C

23422.002461/2014-65 F.S.G

23422.002812/2014-38 F.M.G

23422.002818/2014-13 F.L

23422.0013161/2015-92 I.S

23422.003113/2014-13 J.A.H

23422.002810/2014-49 J.P.M

23422. 002472/2014-45 J.C.S.S

23422.002479/2014-67 J.A

23422.002473/2014-90 J.K

23422.002476/2014-23 J.L.P.T



23064.007099/2010-10 L.B.S

23422.003091/2014-83 L.A.S

23422.002814/2014-27 M.A.S.S.F

23422.000125/2013-05 M.E.V

23422.001935/2014-51 M.P.O

23422.002817/2014-61 R.C.Z

23422.002474/204-34 R.P.S

23075.059573/2011-32 R.G

23422.02477/2014-78 R.M.R.G

23422.002877/2014-83 R.C.S

23422.002441/2014-94 R.C

23422.001934/2014-15 R.E.M.F

23422.002457/2014-05 S.M.G

23422.002475/2014-89 S.M

23422.002394/2014-89 S.C

23422.005171/2014-73 T.B.C

23422.002469/2014-21 T.F.G.A

23422.002470/2014-56 V.S.S

Cumpre  ressaltar  que,  quanto  aos  processos  n°  23075.059604/2011-55  UFPR/PR  (Servidora  E.D.A.F  –
admitida  em 17/01/2011)  e  n°  23064.007099/2010-10  (Servidora  L.B.S.L –  admitida  inicialmente  pela
UTFPR – Campus Medianeira),  23075.059573/2011-32 UFPR/PR (Servidor R.G), esta AUDIN se abstém
de pronunciar-se, uma que vez que foram tramitados sob a tutela de outras instituições e, por conseguinte,
fora da competência desta Unidade. 

Cumpre salientar ainda que, quanto aos despachos da CGU-Regional  contidos nos processos analisados,
deliberando, sem ressalvas, pela legalidade e aprovação das admissões, esta Audin solicitou manifestação da
Regional, que encaminhou as seguintes considerações:

“Com relação à análise dos processos de admissão, informamos que utilizamos o sistema e-Pessoal (e até
março/2018 o sistema Sisac) para a emissão dos pareceres. Esse sistema foi desenvolvido pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), e é utilizado por essa Corte para o julgamento definitivo, pela legalidade ou não.
O julgamento feito pelo TCU é predominantemente eletrônico, feito com base no cruzamento de dados entre
o e-Pessoal e as demais bases de dados disponíveis (Siape, RAIS, Dataprev, dentre outros).

Portanto, nosso trabalho principal consiste em verificar as informações contidas no e-Pessoal (editais e
prazos, por exemplo), cotejando estes dados com os sistemas informatizados (Siape) e com os dados do
processo de admissão. 



No caso da contratação de portadores de necessidades especiais (PNEs), embora não seja dispensável a
apresentação de laudos, a CGU Regional Paraná analisa de forma idêntica a um processo de admissão de
um servidor que não é PNE, tendo em vista a roteirização já estabelecida pelo TCU.

Entretanto, considerando os apontamentos feitos pela auditoria interna da UNILA, relatados neste e-mail,
informamos que sugerimos (vide anexo), ao TCU, a inserção de informações complementares no formulário
de admissão do e-Pessoal, contemplando os servidores PNEs.”

Não restando dúvidas acerca dos itens analisados por aquela Entidade, esta Audin seguiu com os trabalhos 
previstos em seu programa.

4.2 Documentos Subsidiários

A fim de subsidiar os trabalhos de auditoria, foram emitidas diversas Solicitações de Auditoria requisitando  
documentos complementares, conforme relação abaixo elencada:

a) Solicitações de Auditoria

Solicitação de Auditoria Unidade 

20190002-02 PROGEPE

20190002-03 PROGEPE

20190002-04 PROGEPE

20190002-05 PROGEPE

20190002-07 PROGEPE

20190002-08 PROGEPE

20190002-09 PROGEPE

b) Outros Papéis de Trabalho

Documento Fonte Objetivo

Relação  de  documentos  para
posse

https://portal.unila.edu.br/
progepe/pessoal/arquivos/
copy_of_1.0Documentospara
aPosseServidoresNomeados.p
df

Analisar  os  documentos  exigidos  para  a
posse  dos  servidores,  em  especial  os
PcD’s, no intuito de checar a aderência à
legislação  de  admissão  de  pessoal  no
âmbito da Administração Pública Federal.

Edital PROGEPE 054/2014 http://www.nc.ufpr.br/
concursos_institucionais/
unila/unila2014/
center_unila2014.htm

Analisar os quesitos dispostos no item 3 –
das  vagas  para  pessoas  portadoras  de
deficiência, do referido edital. 

Edital PROGEPE 055/2014 http://www.nc.ufpr.br/
concursos_institucionais/
unila/unila2014/
center_unila2014.htm

Analisar os quesitos dispostos no item 3 –
das  vagas  para  pessoas  portadoras  de
deficiência, do referido edital. 

https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/arquivos/copy_of_1.0DocumentosparaaPosseServidoresNomeados.pdf
https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/arquivos/copy_of_1.0DocumentosparaaPosseServidoresNomeados.pdf
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2014/center_unila2014.htm
https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/arquivos/copy_of_1.0DocumentosparaaPosseServidoresNomeados.pdf
https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/arquivos/copy_of_1.0DocumentosparaaPosseServidoresNomeados.pdf


Decreto 3.298/1999 http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/d3298.ht

Subsidiar os trabalhos

Decreto 5.296/2004 http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/  decreto/d5296.htm  

Subsidiar os trabalhos

Check  list  Admissional  –
Servidor de Carreira

PROGEPE  –  Memorando
Eletrônico 252/2019

Analisar  os  quesitos  aplicados  ao
processo de admissão especificamente dos
Pcd’S

Lista  de  Checagem  Pré-
Nomeação 

PROGEPE  –  Memorando
Eletrônico 252/2019

Analisar  os  quesitos  aplicados  ao
processo de admissão especificamente dos
Pcd’S

Memorando  eletrônico
PROGEPE 141/2019

PROGEPE Analisar as considerações feitas pela área
auditada  acerca  dos  questionamentos
encaminhados  pela  Solicitação  de
Auditoria 20190002-07

Memorando  eletrônico
PROGEPE 150/2019

PROGEPE Analisar as considerações feitas pela área
auditada  acerca  dos  questionamentos
encaminhados  pela  Solicitação  de
Auditoria 20190002-08

Memorando  eletrônico
PROGEPE 153/2019

PROGEPE Analisar as considerações feitas pela área
auditada  acerca  dos  questionamentos
encaminhados  pela  Solicitação  de
Auditoria 20190002-09

Memorando  eletrônico
PROGEPE 298/2019

PROGEPE Analisar as considerações feitas pela área
auditada acerca dos fatos  apresentados no
Relatório  Preliminar  de  Auditoria
05/2019-AUDIN

5 RESULTADO DOS EXAMES

5.1 CONSTATAÇÃO

Ausência  de  instrução  adequada  nos  processos  de  admissão  para  provimento  das  vagas  destinadas  aos
portadores de deficiência no âmbito da Unila.

5.1.2 RISCO

Admissão  de  servidor  que  não  cumpra  os  requisitos  legais  obrigatórios  previstos  para  o  provimento.
Ferimento da isonomia no concurso público. 

5.1.3 FATO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.ht
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.ht


No decorrer dos trabalhos de auditoria, ao analisar os processos contidos na amostra supracitada, observou-
se a ausência de avaliação médica específica, em cumprimento ao estabelecido nos editais 54 e 55/2014-
PROGEPE, e/ou emissão de laudo pericial por médico da Unila. 

Para  melhor  entendimento  do  que  será  tratado no  decorrer  desse  trabalho  de  auditoria,  sumarizamos  o
contexto em que se deu o achado, conforme segue:

I. A Unila abre editais em 2014 a fim de promover concurso público para provimento de diversos cargos, os
quais previam vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD’s).

II. Nos itens 3.1 a 3.14 dos respectivos editais havia a previsão das etapas e quesitos a serem cumpridos
pelos PcD’s no ato da inscrição, bem como pela Unila em momento posterior à classificação, a saber:

a) No ato da matrícula, o item 3.10 estabelece que o candidato deve realizar a inscrição atendendo às
instruções  do  item 5.11  –  este  remete  à  necessidade  de  apresentação  de  atestado  médico  e  formulário
específico  durante  o  período  de  inscrição,  a  fim  de  propiciar  à  banca  capacidade  de  avaliar  possível
atendimento diferenciado para o candidato que assim solicitar  .   

b)  Encerrada a  etapa do concurso,  os  itens  3.13 e  3.14 estabelecem – já  a  cargo da Unila  – a
formação de equipe multidisciplinar, antes da nomeação,  para promover a avaliação da compatibilidade ou
não da deficiência de que é portadora com o exercício do cargo pretendido.

O atestado exigido pela banca examinadora tinha uma finalidade específica, qual seja a de permitir a análise
da necessidade de logística adequada para o candidato que assim necessitasse em decorrência de alguma
deficiência. 

Desta forma, não havia previsão no edital de que esses atestados fossem compartilhados com a Unila, para
que esta os utilizasse em perícia própria no intuito de aferir a deficiência e sua compatibilidade com o cargo. 

Tal situação, por si só, evidencia a necessidade de a Unila requisitar, independente da UFPR, documentação
comprobatória da deficiência e não somente se restringir a analisar a compatibilidade. 

O fato  de a  etapa de inscrição no  concurso ficar  a  cargo da  banca  examinadora,  momento  no qual  os
candidatos deveriam apresentar documentações específicas acerca de suas respectivas deficiências, não anula
a obrigação de a Unila promover sua própria perícia. 

Conforme Memorando Eletrônico Progepe 288/2019 esta  Audin foi  informada de que os atestados que,
porventura, os candidatos tenham apresentado diretamente para a UFPR, no momento da inscrição para o
concurso,  foram entregues  para  a  UNILA em data  que  não  pode  ser  precisada  e  posterior  aos  exames
admissionais. 

Nesse diapasão, resta evidenciado que os médicos responsáveis pela avaliação admissional dos candidatos
PcD’s  assim  a  fizeram  sem  a  apresentação  de  atestado,  laudo  ou  qualquer  documento,  por  parte  dos
candidatos,  que  pudesse  comprovar  sequer  a  existência  da  deficiência,  o  que  impossibilitaria,
consequentemente,  seu  enquadramento  no  Código  Internacional  de  Doenças  (CID)  e  avaliação  de
compatibilidade. 

Observa-se que a Unila aproveitou o momento da avaliação admissional - posterior à nomeação - para a
execução da “avaliação de compatibilidade com o cargo”, baseando-se no pressuposto de que a deficiência já
havia sido comprovada. 

Dada a  relevância  e  seus  reflexos temporais  permanentes,  bem como do risco de possível  prejuízo aos
candidatos classificados e não chamados, todo provimento por meio de concurso público deve ser antecedido
de etapas muito bem instruídas e averiguações cuidadosas, a fim de garantir que o candidato aprovado tenha
todos os requisitos obrigatórios e necessários para a entrada em exercício. 



Esta Audin não desconsidera a possibilidade da detecção, por parte dos médicos da Unila, de aspectos das
deficiências que por ventura pudessem estar evidentes. No entanto, tais indícios não são suficientes para a
aferição dentro dos parâmetros legais e editalícios. 

Em contraponto a não realização de perícia específica para os candidatos aprovados para as vagas de PcD’s
ou  apresentação  de  documentação  comprobatória  da  deficiência  por  parte  do  candidato,  observou-se  a
inclusão em quase todos os autos analisados de um  “Check List Admissional” aprovando os documentos
apresentados – incluindo um item denominado “laudo pericial” - e encaminhando para prosseguimento da
nomeação. Cumpre ressaltar que nos processos n° 23422.001935/2014-51 e n° 23422.001934/2014-15 não
encontrou-se tal check list.

Faz-se necessário salientar que o “laudo pericial” citado no referido check list refere-se ao formulário de
exame admissional aplicado a todos os candidatos, com ou sem deficiência, e que, portanto, não cumpre a
função necessária relativa ao exame específico dos PcD’s.

Ainda  deliberando sobre  o texto dos editais,  cumpre  registrar  que o estabelecido no item 3.14 não  foi
cumprido pela Unila, a saber:

3.14 A avaliação de que trata o item anterior será realizada por equipe multidisciplinar da Universidade
Federal  da  Integração  Latino-Americana  ou  por  ela  credenciada,  antes  da  data  da  nomeação  do
candidato.” (grifo nosso)

A análise dos processos contidos na amostra demonstrou que todos os candidatos passaram meramente pelo
exame admissional, posterior à nomeação, não havendo registro da formação de equipe multidisciplinar ou o
cumprimento  da  seleção  prévia.  Em  não  havendo  perícia  específica,  ainda  assim  a  Unila  deveria  ter
requisitado a apresentação dos documentos comprobatórios das deficiências,  ao menos,  no momento do
exame admissional. 

Justamente o descumprimento do item 3.14 citado acima deveria ter servido como fator decisivo quanto ao
rigor aplicado na avaliação dos candidatos, tendo estes já sido nomeados.

Elaborou-se planilha, a fim de elencar os processos que apresentaram tais achados e peculiaridades que, por
ventura, foram encontradas:

 

Nº Processo Servidor Lotação atual  Observações

23422.002482/2014-81 A.G.T  Seção  de  Administração
dos Espaços

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 32)



-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas,  no  campo
“observações”,  o  registro  “exames  de
05/07/14.”  Uma vez  que  os  referidos
exames não constam nos autos, não se
pode  aferir  a  regularidade  dos
resultados,  caso  necessário  posterior
auditoria  por  profissional  (médico)
requisitado. (fl. 32)

23422.003095/2014-61 A.B
Divisão  de  Apoio  às
Comissões Institucionais 

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

-  Não  há  registro,  no  campo
observações  do  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional Admissional”. (fl. 23)

23422.002478/2014-12 A.P
Secretaria  Acadêmica
ILAACH

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas,  no  campo
“observações”,  o registro “ok”.  Uma
vez  que  os  referidos  exames  não
constam nos autos, não se pode aferir a
regularidade  dos  resultados,  caso
necessário  posterior  auditoria  por
profissional  (médico)  requisitado.  (fl
25)

23422.002464/2014-07 B.R.S.O Divisão  Administrativa
SACT

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.



- Não obstante a ausência dos quesitos
acima citados, consta registro feito pela
médica  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional”,
acerca  da  compatibilidade  da
deficiência  alegada pela  servidora  em
relação ao exercício do cargo;

23422.002800/2014-11 C.R.S Divisão de Suporte Técnico

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 31)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.005174/2014-15 C.P.F Secretaria  Acadêmica
ILACVN

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 25)

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo



“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas,  no  campo
“observações”,  o  registro  “exames  de
05/07/14.  Uma  vez  que  os  referidos
exames não constam nos autos, não se
pode  aferir  a  regularidade  dos
resultados,  caso  necessário  posterior
auditoria  por  profissional  (médico)
requisitado. (fl. 32)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.002440/2014-40 D.B.S.M PRPPG

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 26)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.002467/2014-32 E.A.N PROINT - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional



Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 32)

23422.002802/2014-01 E.W.C
Departamento
Administrativo ILAACH

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro,  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, acerca da compatibilidade
da deficiência alegada pelo servidor em
relação ao exercício do cargo; (fl. 30)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.002461/2014-65 F.S.G
Seção  de  Protocolo  e
Arquivo

 Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro,  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, acerca da compatibilidade
da deficiência alegada pelo servidor em
relação ao exercício do cargo; (fl. 34)

23422.002812/2014-38 F.M.G Seção  de  Arquivo  e
Informações de Pessoal

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  



- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 21)

23422.002818/2014-13 F.L
Departamento  de
Administração de Pessoal

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 37)

23422.0013161/2015-92 I.S Secretaria  Acadêmica  do
ILACNV

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima citados, consta registro de “não
foram  apresentados  riscos
ocupacionais”  feito  pelo  médico  que
procedeu  ao  exame  admissional,  no
campo  observações  do  “Atestado  de
Saúde Ocupacional Admissional”. 

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”, não está preenchido com os
dados  relativos  aos  resultados  dos
exames.  Uma  vez  que  os  referidos
exames não constam nos autos, não se



pode  aferir  a  regularidade  dos
resultados,  caso  necessário  posterior
auditoria  por  profissional  (médico)
requisitado. (fl. 30)

23422.003113/2014-13 J.A.H
Procuradoria  Federal  Junto
à Unila

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria.  

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 28)

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas,  no  campo
“observações”, o registro “exames de”
Uma vez que os referidos exames não
constam nos autos, não se pode aferir a
regularidade  dos  resultados,  caso
necessário  posterior  auditoria  por
profissional  (médico)  requisitado.  (fl.
28)

23422.002810/2014-49 J.P.M Biblioteca  Latino-
Americana

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 29)



-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas,  no  campo
“observações”,  o  registro  “exames  de
08/07/14.  Uma  vez  que  os  referidos
exames não constam nos autos, não se
pode  aferir  a  regularidade  dos
resultados,  caso  necessário  posterior
auditoria  por  profissional  (médico)
requisitado. (fl. 29)

23422. 002472/2014-45 J.C.S.S Seção de Atos Oficiais

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 29)

23422.002479/2014-67 J.A
Seção  de  Manutenção
Predial

 - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 25)

23422.002473/2014-90 J.K Secretaria  Acadêmica  - Ausência de laudo pericial específico



ILAACH

para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 31)

23422.002476/2014-23 J.L.P.T Seção de Almoxarifado

 - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 28)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.003091/2014-83 L.A.S Serviço  de  Apoio  aos
Portadores de Necessidades
Especiais

 - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do



“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 19)

23422.002814/2014-27
M.A.S.S.
F

Divisão  de  Apoio
Administrativo  e
Atendimento ao Público

 - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 29) 

23422.001935/2014-51 M.P.O PROGEPE

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 37)

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas  o  registro  de  datas
28/05/14 e 22/05/14.  Uma vez que os
referidos  exames  não  constam  nos
autos, não se pode aferir a regularidade
dos  resultados,  caso  necessário
posterior  auditoria  por  profissional
(médico) requisitado. (fl. 37)



23422.002817/2014-61 R.C.Z
Biblioteca  Latino-
Americana

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 24)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.002474/204-34 R.P.S
Divisão  de  Apoio
Administrativo  e
Atendimento ao Público

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 34)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.02477/2014-78 R.M.R.G Seção de Almoxarifado - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a



matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 29) 

23422.002877/2014-83 R.C.S
Departamento de Apoio ao
Estudante 

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 30)

23422.002441/2014-94 R.C
Departamento
Administrativo ILACVN

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 34)

23422.001934/2014-15 R.E.M.F PRPPG - Ausência de laudo pericial específico



para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 37)

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas  o  registro  de  datas
27/05/14 e 30/05/14.  Uma vez que os
referidos  exames  não  constam  nos
autos, não se pode aferir a regularidade
dos  resultados,  caso  necessário
posterior  auditoria  por  profissional
(médico) requisitado. (fl. 37)

23422.002457/2014-05 S.M.G PRPPG

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 30)

23422.002475/2014-89 S.M Biblioteca  Latino-
Americana

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a



matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 29)

23422.002394/2014-89 S.C
Departamento  de
Programação  e  Controle
Orçamentário

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 28)

23422.005171/2014-73 T.B.C Serviço  de  Apoio  ao
Portadores de Necessidades
Especiais 

- Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 29)

-  O  formulário  “Atestado  de  Saúde
Ocupacional  Admissional”,  no  campo
“exames”,  não  está  preenchido,
constando  apenas,  no  campo



“observações”,  o  registro  “exames  de
08/07/14.  Uma  vez  que  os  referidos
exames não constam nos autos, não se
pode  aferir  a  regularidade  dos
resultados,  caso  necessário  posterior
auditoria  por  profissional  (médico)
requisitado. (fl. 29)

23422.002469/2014-21 T.F.G.A Divisão de Compras

 - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 33)

- Há o registro do CID da deficiência,
no entanto, não houve possibilidade da
averiguação  da  origem  de  tal
informação. 

23422.002470/2014-56 V.S.S
Divisão de Fiscalização de
Contratos

 - Ausência de laudo pericial específico
para comprovação da deficiência e, por
conseguinte,  inexistência  de
comprovação  da  aderência  da
deficiência  em  relação  àquelas
previstas  na  legislação  que  regula  a
matéria. 

- Não obstante a ausência dos quesitos
acima  citados,  consta  registro  feito
pelo  médico  que  procedeu  ao  exame
admissional, no campo observações do
“Atestado  de  Saúde  Ocupacional
Admissional”,  acerca  da
compatibilidade da deficiência alegada
pelo servidor em relação ao exercício
do cargo; (fl. 34)



Conforme  informações  apresentadas,  esta  Audin  avalia  que  os  responsáveis  pela  admissão  dos  então
candidatos PcD’s deveriam ter considerado a finalidade de cada etapa prevista nos editais, a fim de esclarecer
até que ponto a atuação de uma entidade influenciaria nas obrigações da outra. 

No momento da inscrição para o concurso, os atestados e laudos se fizeram obrigatórios para atender quesito
editalício de matrícula, não havendo impedimento de a Unila ter requisitado novamente aos candidatos sua
apresentação no momento da perícia específica anterior à nomeação. 

Nesse sentido, partir de uma avaliação de terceiro – que sequer fora compartilhada tempestivamente – e dar
provimento a candidatos que não foram avaliados com o devido rigor pela Instituição interessada, no caso a
Unila, é assumir um risco desnecessário cujo potencial de dano apresenta acentuada criticidade. 

Na  ausência  de maior  clareza no edital  redigido pela  própria  Unila  e,  ainda,  na  possibilidade de dúbia
interpretação por parte de seus servidores acerca de suas responsabilidades, era esperada uma atuação pró-
ativa a fim de sanar qualquer nuvem que pudesse interferir na realização das avaliações. 

Não obstante, esta Audin não encontrou nenhum indício de consulta oficial ou contato informal (e-mail, por
exemplo) que tenha partido de iniciativa da Unila cuja finalidade fosse apurar a atuação de cada Instituição
no caso em tela. 

Pressupostos  não  devem  servir  de  fundamentação  na  atuação  do  servidor  público,  uma  vez  que  sua
responsabilidade é agir de forma planejada, primando pela eficiência dos atos praticados, garantindo assim o
resguardo e atendimento pleno do interesse coletivo. 

Desta forma, compreende-se que houve pouca cautela da equipe envolvida nas admissões analisadas, no que
tange à aferição adequada dos requisitos necessários ao preenchimento das vagas reservadas ao PcD’s. 

5.1.4 MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA

Após encaminhamento do RA Preliminar 05/2019-AUDIN, houve a manifestação via Memorando Eletrônico
n° 298/2019 – PROGEPE da área auditada, a saber:

“Em relação ao  Relatório Preliminar de  Auditoria  003/2019/AUDIN/UNILA,  as  manifestações  da  área
técnica são as que seguem:
1. Como mencionado, os candidatos deveriam ser avaliados por perícia médica para fins de constatação da
deficiência alegada, qualificando o candidato como PcD antes da nomeação para o cargo, porém a época
os servidores não foram analisados por perícia singular conforme manual  do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor e nem por equipe multiprofissional conforme previsão no edital.
2. A servidor M.E.V.  foi  nomeada considerando sua aprovação na lista  geral  de aprovados,  apesar de
também estar dentro da lista de PNEs a época. Sugerimos exclusão desse apontamento no relatório.
3. Cumpre  mencionar  que  os  exames  médicos  dos  servidores  não  são  documentos  públicos.  Todos  os
profissionais que trabalham nas unidades de atenção à saúde devem, quando do manuseio dos documentos
oficiais, guardar sigilo sobre os assuntos de que têm ciência em razão do cargo, emprego ou função, um dos
motivos que nenhum exame médico consta em processos de nomeações.  *Os exames são arquivados em
pasta funcional de acesso restrito a área da saúde, e podem ser solicitados pelos órgãos de controle.
Ainda, o exame admissional é realizado para avaliar se a saúde do candidato é compatível com o exercício
do cargo, ou seja, se o servidor poderá executar as atividades ou se precisa de alguma orientação quanto ao
ambiente organizacional, necessidade de ajuste de estação de trabalho, alguma orientação quanto há não
exposição de ambiente de difícil  acesso, etc. Sugerimos rever o texto dos apontamentos efetuados sobre
“não constar nos autos os referidos exames”. Ou ainda, fazer constar a justificativa de tal  formato de
arquivamento. 
4. Outro ponto importante é que o disposto no item b), do relatório da Audin, ainda que intempestivo foi
feito pela Unila por meio do admissional. Porém todos os PcDs são compatíveis com o exercício do cargo,



uma vez que na Unila há uma enorme variedade de atividades. De fato, o que não se cumpriu foi a Perícia
Singular prevista no Manual do SIASS:
 i.  Constatação de deficiência dos candidatos aprovados em concurso público nas vagas de portador de
deficiência (arts. 3º e 4º, do Decreto nº 3.298, de 1999 alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2004): responder
ao quesito 15; (Manual do SIASS; 2017)
“b) Encerrada a etapa do concurso, os itens 3.13 e 3.14 estabelecem – já a cargo da Unila – a formação de 
equipe multidisciplinar, antes da nomeação, para promover a avaliação da compatibilidade ou não da 
deficiência de que é portadora com o exercício do cargo pretendido.” (RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 
003/2019/AUDIN/UNILA)
O Edital previa em seus itens 3.13 e 3.14 que o candidato passaria por avaliação médica e depois por
equipe  multidisciplinar,  mas  para  avaliar  “a  compatibilidade  com  o  cargo”  e  não  expressamente  a
constatação da deficiência que havia alegado no concurso. Do texto do Edital, destacado abaixo, observa-
se uma clausula que elimina o candidato PcD (PNE) caso não apresente o atestado:
3.6 No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência poderá requerer condições diferenciadas para
a realização das provas, encaminhando o atestado médico e o formulário específico gerados no momento da
inscrição, conforme o item 5.11. 
3.11 O candidato que não apresentar o atestado médico e o formulário específico durante o período de
inscrição perderá o direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. 
3.12 Após a nomeação ao cargo,  a  deficiência não poderá ser  arguida para justificar  a concessão de
aposentadoria.
3.13 Ao ser convocada para investidura no cargo, a pessoa portadora de deficiência deverá submeter-se a
avaliação médica,  com o objetivo de ser  verificada a compatibilidade ou não da deficiência de que é
portadora com o exercício do cargo que pretende ocupar. 
3.14 A avaliação de que trata o item anterior será realizada por equipe multidisciplinar da Universidade
Federal  da  Integração  Latino-Americana  ou  por  ela  credenciada,  antes  da  data  da  nomeação  do
candidato.
Sendo assim do texto extraído do item 3.11 fica nítido que é obrigatório apresentação de atestado que
comprove a deficiência declarada. Isso posto, não faria nenhum sentido a banca examinadora solicitar
documento obrigatório que não faria uso. 
No relatório aparece o seguinte trecho: “O atestado exigido pela banca examinadora tinha uma finalidade
específica, qual seja a de permitir a análise da necessidade de logística adequada para o candidato que
assim necessitasse em decorrência de alguma deficiência”. Contudo, para os candidatos PcDs (PNEs) de
acordo com o item 11 o atestado era obrigatório e desclassificaria quem não apresenta-se.
Nesse mesmo diapasão concordo com o trecho do relatório: “Desta forma, não havia previsão no edital de
que esses atestados fossem compartilhados com a Unila, para que está os utilizasse em perícia própria no
intuito de aferir a deficiência e sua compatibilidade com o cargo. Porém, não havia também, no edital, a
previsão  de  perícia  e  por  sua  vez  aparentemente  poderia  estar  a  cargo  da  banca  examinadora  a
Constatação de deficiência antes da homologação do resultado final. 
Porém dito isso entendemos que o Edital exige o atestado às Pessoas com Deficiência e Tal situação, por si
só,  evidencia  que  a  UFPR,  em  posse  da  documentação  comprobatória  da  deficiência  avaliasse  a
constatação e deixando a cargo da UNILA somente a analise da compatibilidade.
Nesse sentido discordamos do trecho do relatório de que não há como confundir-se:
“Não  há  como  confundir-se  os  quesitos  necessários  à  comprovação  da  deficiência  no  momento  da
inscrição para o concurso, etapa esta sob responsabilidade da banca examinadora, com as obrigações da
Unila em avaliar, sob sua ótica, a existência da deficiência, o seu enquadramento no rol da legislação e,
por fim, a compatibilidade e aptidão do candidato aprovado ao exercício do cargo.”
De fato, o trecho apresentado demonstra, por parte do auditor, conhecimento amplo e didático das etapas
que devem ser seguidas no concurso. Porém, o edital não foi redigido da mesma forma, uma vez que era
obrigatória apresentação de atestado para comprovação da deficiência no ato da inscrição (item 3.11) e



nada foi dito em relação a avaliação desses atestados, nem mesmo constatação da deficiência, saltando
direto para etapa de compatibilidade com o cargo.
Todavia cabe destaque que concordamos com o excerto do relatório: 
“Uma vez que não há previsão nos editais analisados, acerca de a banca examinadora ter a obrigação de
emitir alguma consideração sobre o assunto ou compartilhar com a Unila tais informações, o simples fato
de a banca requisitar documentação comprobatória e homologar as inscrições, não deveria ser suficiente
para que a Unila entendesse que poderia deixar de fazer a etapa de perícia específica.”
A perícia singular realizada por médico perito oficial  da UNILA é sim obrigatória e deve anteceder a
nomeação, concordamos absolutamente com a obrigatoriedade desta etapa, inclusive de que deve está ser
realizada exclusivamente pela UNILA. 
Nesse sentido, objetivando evitar futuros erros incluímos o laudo de perícia singular nas listas de checagem
de documentos comprobatórios dos processos de nomeação. Inclusive indicamos que a área médica inclua
também na checagem do exame médico admissional, e, portanto, concordamos que essa etapa poderia ser
um segundo filtro primando pelo princípio da segregação de função. Assim, caso novos erros ocorram será
possível identificar tempestivamente.”

5.1.5 MANIFESTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

Após análise da manifestação elaborada pela PROGEPE, esta AUDIN mantém as observações feitas ao
longo do fato apontado no item 5.1.3, tecendo algumas considerações: 

a) Em relação à servidora M.E.V, esta AUDIN recebeu seu processo e seus dados incluídos na listagem de
servidores PcD’s, encaminhada pela PROGEPE, quando da solicitação de auditoria. Em decorrência disso, os
exames tiveram como base os mesmos critérios utilizados para as avaliações aplicadas nos demais processos.
No  entanto,  em sua  manifestação,  a  PROGEPE  esclarece  que  a  referida  servidora  “(…)  foi  nomeada
considerando sua aprovação na lista geral de aprovados, apesar de também estar dentro da lista de PNEs
(...)”  Desta forma, as pendências apresentadas na tabela constante no item 5.1.3 serão desconsideradas para
efeito de recomendação.

b) Quanto ao  item 3 manifestado pela PROGEPE, a saber:

“3. Cumpre  mencionar que  os  exames médicos  dos  servidores  não são  documentos  públicos.  Todos  os
profissionais que trabalham nas unidades de atenção à saúde devem, quando do manuseio dos documentos
oficiais, guardar sigilo sobre os assuntos de que têm ciência em razão do cargo, emprego ou função, um dos
motivos que nenhum exame médico consta em processos de nomeações.  *Os exames são arquivados em
pasta funcional de acesso restrito a área da saúde, e podem ser solicitados pelos órgãos de controle.
Ainda, o exame admissional é realizado para avaliar se a saúde do candidato é compatível com o exercício
do cargo, ou seja, se o servidor poderá executar as atividades ou se precisa de alguma orientação quanto ao
ambiente organizacional, necessidade de ajuste de estação de trabalho, alguma orientação quanto há não
exposição de ambiente de difícil  acesso, etc. Sugerimos rever o texto dos apontamentos efetuados sobre
“não constar nos autos os referidos exames”. Ou ainda, fazer constar a justificativa de tal  formato de
arquivamento.”

Em relação à ausência dos exames médicos regulares no bojo dos processos, a menção se deu não como uma
constatação  em si,  mas  como forma  de  evidenciar  que,  pela  falta  de  preenchimento  correto  de  alguns
formulários de admissão, não havendo registros nos campos destinados aos resultados, e considerando ainda
a ausência dos exames nos autos, não há como concluir que o procedimento foi feito da forma adequada e
completa. 

Nesse sentido, esta AUDIN não questiona a inclusão dos exames nos processos, e sim, a falta de correto
preenchimento  dos  formulários.  Desta  feita,  mantêm-se  o  registro,  no  entanto,  esse  não  será  objeto  de
recomendação, uma vez que não configura-se como item de análise. 



Em relação às demais considerações elaboradas pela PROGEPE, esta AUDIN mantêm os registros iniciais,
uma  vez  que  não  houve  apresentação  de  fatos  ou  documentos  novos  que  pudessem  alterar  nosso
entendimento  acerca  do  ocorrido,  e  sim,  apenas  conjecturas  de  um  ponto  de  vista  que  já  havia  sido
anteriormente postulado por aquela Unidade em manifestação anterior. 

5.1.6 RECOMENDAÇÕES

Expostos os fatos, e considerando que a PROGEPE já manifestou informando a adoção de diversas medidas,
a fim de mitigar possíveis riscos nos futuros provimentos, recomenda-se:

a) Aos profissionais responsáveis pela avaliação admissional, que aumentem a qualidade dos registros nos
respectivos  formulários,  incluindo  no  campo  observações  tudo  aquilo  que  entenderem  relevante  ao
cumprimento dos quesitos legais, resguardando os devidos sigilos previstos em lei. 

b) Aos servidores responsáveis pela elaboração dos editais na PROGEPE, que façam análise minuciosa dos
textos produzidos, delimitando cuidadosamente as etapas, as competências e atribuições de cada envolvido, a
fim  de  zelar  pelo  cumprimento  de  todos  os  procedimentos  necessários  e  obrigatórios  destinados  ao
provimento de cargos no âmbito da Unila. O instrumento editalício é o pilar de todo o processo, deve, pois,
representar fielmente os interesses coletivos e da Administração, norteando clara e objetivamente todo o
concurso. Nesse sentido, recomenda-se à PROGEPE a inclusão de mais uma etapa obrigatória de revisão dos
editais, antes de sua divulgação. 

c) À PROGEPE, que proceda à realização de perícia específica, dentro dos quesitos legais exigidos, de todos
os  servidores  PCD’s,  ainda  que  já  em exercício,  a  fim de  garantir  que  não  houve nenhum provimento
irregular, considerando as falhas supra expostas, nas avaliações feitas nos anos entre 2010 e 2014.

Por fim, esta recomendação somente poderá surtir efeito prático, caso, após as perícias acima sugeridas, seja
detectado algum provimento irregular:

d) Esta Audin recomenda que, caso existam, os provimentos irregulares sejam encaminhados à Corregedoria
da Unila, a fim de apuração tanto do provimento em si, quanto para a responsabilidade daqueles cujos atos
concorreram para que tal situação se estabelecesse.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O provimento via concurso público configura a porta de entrada para novos integrantes no serviço público,
tendo seus  efeitos  ramificações,  não só no próprio Órgão,  sobretudo na sociedade.  A Admissão  de  um
servidor reflete a etapa final de todo um planejamento de necessidades, especialidades e talentos, a fim de
agregar valor aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Administração Pública.

Justamente por seu profundo impacto social e orçamentário, esse processo deve ser cercado de cuidados
redobrados, cujas decisões dos responsáveis por sua condução não reflitam “entendimentos” e sim certezas,
devidamente fundamentadas e conferidas quantas vezes forem necessárias, no intuito de garantir aquilo que é
obrigação de todo o servidor público, em especial, a legitimidade e isonomia dos atos, o interesse coletivo e a
legalidade. 



Isto  posto,  a  PROGEPE  é,  sem  sombra  de  dúvidas,  representante  mais  proeminente  de  toda  essa
responsabilidade,  no  âmbito  da  UNILA,  portando a  incumbência  de  zelar  para  que  o  acesso  de  novos
servidores, e, por conseguinte, de aumento nos gastos orçamentários – diretos e indiretos – seja feito da
maneira mais transparente quanto possível.

Esta Audin reconhece os esforços da PROGEPE a fim de melhorar os procedimentos para admissões futuras,
bem  como  a  preocupação  demonstrada  em  trazer  luz  às  contratações  analisadas  neste  trabalho.  Nesse
sentido,  as  recomendações  entrarão  no  Plano  de  Providência  Permanente,  a  fim  de  mantermos  um
acompanhamento mais minucioso do tema.

Esta é a análise. 

Foz do Iguaçu, 17/12/19
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