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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, por seu Presidente, Ver. Leandro Alves de Faria, RETIFICA o Edital de 
Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 01/2022, publicado na “Imprensa Oficial do Município de Suzano” e 
disponibilizado, como subsídio, no site da Câmara Municipal de Suzano (http://www.camarasuzano.sp.gov.br/) e da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), em 12 de julho de 2022 para constar o que segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
VI – DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 
(...) 
6.7. O candidato com deficiência visual deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, o tipo de 
prova especial de que necessitará: 
a) prova impressa em braile; 
b) prova impressa em caracteres ampliados, com indicação do tamanho da fonte; 
c) prova gravada em áudio por fiscal ledor; 
d) prova em formato digital para utilização de computador com software de leitura de tela ou de ampliação de tela;   
e) designação de fiscal para auxiliar na transcrição das respostas. 
 
(...) 
6.7.1.2.1. O candidato deverá indicar, no momento da inscrição, o tamanho da fonte de sua prova ampliada. 
 
(...)  
 
LEIA-SE: 
 
VI – DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 
(...) 
6.7. O candidato com deficiência visual deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, o tipo de 
prova especial de que necessitará: 
a) prova impressa em braile; 
b) prova impressa em caracteres ampliados, com indicação do tamanho da fonte; 
c) prova em formato digital para utilização de computador com software de leitura de tela ou de ampliação de tela;   
d) designação de fiscal para auxiliar na transcrição das respostas. 
 
(...) 
6.7.1.2.1. O candidato deverá indicar, no momento da inscrição, o tamanho da fonte de sua prova ampliada, que 
poderá ser 16 ou 20 ou 24 ou 28. 
 
 (...) 
 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
Suzano, 22 de julho de 2022. 

 
 

Leandro Alves de Faria 
Presidente 

Câmara Municipal de Suzano 
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