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COMUNICADO Nº 01 – ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL  

 
 

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, denominado SAEMA, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e 

Projetos Municipais Ltda., COMUNICA que, os candidatos que necessitarem de atendimento especial para a realização das 

provas, mesmo que já enviado anteriormente no ano de 2020, deverão enviar, até o dia 8 de julho de 2022, a solicitação de 

condição especial, conforme as orientações constantes neste comunicado, sob pena de não atendimento da referida solicitação. 

 

Caso o candidato necessite de atendimento especial para as provas objetivas, deverá imprimir a “DECLARAÇÃO PARA 

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL” disponível para acesso no site da RBO, na 

área específica do Concurso Público nº 01/2020 do SAEMA, preencher completamente e de forma legível, assinar e enviar a 

respectiva declaração, até o dia 8 de julho de 2022, por meio de upload no site da RBO, acessando o(s) respectivo(s) link(s) 

datado(s) de 04/07/2022, disponíveis no campo “RECURSOS”, na área específica do Concurso Público nº 01/2020 do SAEMA. 

 

Caso a solicitação de atendimento especial seja intérprete de libras, ledor, prova em braile, tempo adicional ou outros recursos 

como computadores, softwares etc, é obrigatório, além do envio da declaração citada no parágrafo acima, o envio do laudo 

médico correspondente, sob pena de indeferimento do atendimento especial. 

No caso de tempo adicional, em atendimento à legislação específica e visando preservar a lisura do certame, o laudo médico 

enviado precisa conter o parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, informando a necessidade de tempo 

adicional. 

Vale ressaltar, que o tempo adicional máximo a ser concedido, é de 1 (uma) hora. 

 

Os links específicos para upload da solicitação de atendimento especial são: 

04/07/2022 – Envio de Declaração de Condição Especial - Link exclusivo para envio da DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO 

COM DEFICIÊNCIA E/OU SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL 

04/07/2022 – Envio do Laudo Médico - Link exclusivo para envio do laudo médico  

 

ATENÇÃO: Em cada link há apenas um único campo para upload da documentação indicada, portanto, caso haja mais de um 

arquivo para ser enviado no link específico de laudo médico, os documentos deverão ser digitalizados e salvos em um único 

arquivo de extensão .pdf antes do upload.  

 

VERIFIQUE OS ARQUIVOS ATENTAMENTE ANTES DE CADA UPLOAD, VISTO QUE NÃO HAVERÁ POSSIBILIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO DE ARQUIVO JÁ ENVIADO OU NOVO ENVIO. 

 

Araras, 1 de julho de 2022. 

JOSÉ CARLOS MARTINI JÚNIOR 
Presidente Executivo 

 

 


