INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
EDITAL Nº 4/2010 – IPAJM, 21 DE JUNHO DE 2010
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (IPAJM) torna público o resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência, referente ao concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior.
1 Relação provisória dos candidatos qualificados como portadores de deficiência, na seguinte ordem:
cargo/área, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1 ADVOGADO
10002436, Andre Moyses Cabral.
1.2 ASSISTENTE SOCIAL
10003307, Ivania Maria Souza Moraes.
1.3 CONTADOR
10001153, Leandro Battisti Pimentel.
1.4 TÉCNICO SUPERIOR
10004015, Alexandre Laino Martins / 10003606, Giovana Simmer Zache / 10002981, Guaraciara Novaes
Barbosa / 10002835, Virginia Prescholdt Oliveira.
2 DOS RECURSOS
2.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório na perícia médica nos dias 23
e 24 de junho de 2010, das 9 às 17 horas, observado o horário local, no seguinte endereço, conforme
modelos
de
formulários
disponíveis
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/ipajm2010, Av. Vitória, 2365, bairro Consolação, Vitória, ES.
2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e/ou em
desacordo com o Edital nº 1/2010 – IPAJM, de 30 de março de 2010.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência,
para todos os cargos, o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório nas provas
discursivas para o cargo de Advogado, bem como o resultado final nas provas objetivas e o resultado
final no concurso, exceto para o cargo de Advogado, serão publicados no Diário Oficial do Estado do
Espírito
Santo
e
divulgados
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/ipajm2010, na data provável de 30 de junho de 2010.
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