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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 217/2013

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVAREQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVAREQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVAREQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA

À Comissão do CONCURSO IFC – Edital À Comissão do CONCURSO IFC – Edital À Comissão do CONCURSO IFC – Edital À Comissão do CONCURSO IFC – Edital 217217217217////2013201320132013

NOME DO(A) CANDIDATO(A): ____________________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO: _____________________________________________________________

CARGO: ______________________________________________________________________

TELEFONE E E-MAIL :__________________________

Conforme disposto nos subitens 3.13 a 3.17, do Edital Nº Nº Nº Nº 217/2013217/2013217/2013217/2013,,,, o candidato que
necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá encaminhar
requerimento dirigido à: CONCURSO IF Catarinense – Edital 217/2013, indicando as
condições especiais  de que necessita, conforme modelo a ser  disponibilizado no
sítio  eletrônico  do  concurso,  no  endereço  http:/concursos.ifc.edu.br,  anexando
fotocópia de seu comprovante de pagamento,  o atestado médico emitido há no
máximo 90 dias com referência expressa ao código correspondente da classificação
internacional de doença – CID, via SEDEX-ECT para a Reitoria do IF Catarinense no
endereço  da  Reitoria  apresentado  no  item  3.13.1,  com  postagem  datada  até
segunda-segunda-segunda-segunda-feirafeirafeirafeira,  ,  ,  ,  21212121 de   de   de   de  outubrooutubrooutubrooutubro de   de   de   de  2013201320132013.  .  .  .  Alternativamente, por opção do candidato,
este  poderá  protocolar  o  requerimento  na  reitoria  do  IF  Catarinense,  conforme
endereço apresentado no item 3.13.1, também até segundasegundasegundasegunda-feira, -feira, -feira, -feira, 21212121 de  de  de  de     outubrooutubrooutubrooutubro de de de de
2013201320132013....

Venho  solicitar  ATENDIMENTO  ESPECIAL  para  a  realização  da  PROVA  ESCRITAATENDIMENTO  ESPECIAL  para  a  realização  da  PROVA  ESCRITAATENDIMENTO  ESPECIAL  para  a  realização  da  PROVA  ESCRITAATENDIMENTO  ESPECIAL  para  a  realização  da  PROVA  ESCRITA
OBJETIVA  OBJETIVA  OBJETIVA  OBJETIVA  (explicitar  abaixo o atendimento  necessário  com a devida  justificativa,
anexando fotocópia de seu comprovante de pagamento e Atestado Médico, se for o
caso.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________, _____ de ________________ de 2013.

______________________________
Assinatura

O deferimento de solicitação de atendimento especial  será dado, levando em
consideração as possibilidades, a razoabilidade do pedido e as disposições deste
Edital.
Divulgação  da  decisão  sobre  Pedidos  de  Condições  Especiais  de  prova  será
efetuada na quinta-feira, no dia 31 de outubro de 2013.


