
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ 

EDITAL N° 1/2018 
 
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 28 
 

A Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Coordenação de Seleção 
Acadêmica da Universidade Federal Fluminense, em cumprimento aos subitens 
2.4.6.1 e 2.5.8.1 do Edital, torna público que: 
 
1. O candidato autodeclarado pessoa com deficiência, classificado no concurso, será 

convocado para ser submetido à Junta Médica constituída pela Prefeitura 
Municipal de Maricá para a avaliação a que se refere o subitem 2.4.6 do Edital. 

 
1.1.  O Candidato deverá apresentar laudo médico emitido em data não anterior a 

6 (seis) meses de sua inspeção médica, atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, em cumprimento ao disposto 
no Decreto nº 3.298/1999 (subitem 2.4.7 do Edital). 

 
2.  O candidato autodeclarado Negro, classificado no concurso, será convocado para 

entrevista individual de verificação da veracidade da Autodeclaração. 
 
3. A Prefeitura Municipal de Maricá divulgará, no endereço eletrônico 

www.marica.rj.gov.br/concursos, a relação dos candidatos convocados para os 
procedimentos referentes aos itens 1 e 2 deste Comunicado. 

 
4. A Prefeitura Municipal de Maricá realizará a convocação individual, a partir do dia 3 

de dezembro de 2018, por meio de telegrama enviado ao endereço registrado pelo 
candidato no ato de sua inscrição, informando a data e horário de seu 
comparecimento. 

 
4.1. As entrevistas serão realizadas na sede do Instituto de Seguridade Social de 

Maricá- ISSM, à Rua Amadeu Pugliese, 28 – Centro – Maricá. 
 
5.  O candidato deverá comparecer pessoalmente, não podendo se fazer representar 

por terceiros. 
 
6. O Candidato que não atender à convocação de que trata os itens 1 e 2 deste 

Comunicado será excluído do Concurso. 
 
7. Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital do Concurso, de 

seus Anexos e Comunicados Oficiais. 
 
 

Niterói, 9 de novembro de 2018. 
 

Prefeitura Municipal de Maricá  
Coordenação de Seleção Acadêmica COSEAC 

 


