
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 
Aviso de Retificação do Edital da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do 

Estado de Alagoas - Retificação Nº. 01 
 

 
O Secretário de Estado da Gestão Pública, no uso de suas atribuições, torna 

pública a seguinte alteração no edital acima mencionado: 
 
1  CAPÍTULO 2 – CARGOS 
    2.3 – Nível Fundamental 
   ONDE SE LÊ: Cod. 12: AUXILIAR DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS/ MOTORIS TA 
    LEIA-SE: Cod. 11: AUXILIAR DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS / MOTORISTA 
2 – CAPÍTULO 4 – DAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.3 ONDE SE LÊ: No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá 
especificar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável 
causa da deficiência. 
LEIA-SE: O Candidato deverá, no ato da inscrição, optar ou não se deseja concorrer às 
vagas reservadas aos portadores de deficiência. Em optando por concorrer a essas vagas, 
deverá observar o que dispõe o item 4.6.  
4.6 ONDE SE LÊ: O candidato portador de deficiência, se convocado, será submetido à 
perícia médica pela Coordenadoria de Saúde do Trabalhador do Estado de Alagoas, 
que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com a deficiência ou não e 
o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo escolhido, conforme 
estabelecido no Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações previstas no Decreto Federal nº 
5.296/04. 
LEIA-SE: O candidato que optar por concorrer as vagas para deficiente, se convocado 
para nomeação, será submetido à perícia médica pela Coordenadoria de Saúde do 
Trabalhador do Estado de Alagoas,,que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato com a deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício do 
cargo escolhido, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações 
previstas no Decreto Federal nº 5.296/04 
 
 
 
 

Maceió/AL, 11 de Outubro de 2007. 
 
 
 

ADRIANO SOARES DA COSTA 
Secretário de Estado de Gestão Pública 

 
 


