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Destinatário da Reserva

Pessoas com deficiência que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas.

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD)
Decreto nº 6.949/2009
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI)
Lei n° 13.146/2015

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)
Instrumento de Avaliação da Deficiência

saúde mental - transtorno mental  ≠  déficit cognitivo
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SIGNIFICADO DO PROPÓSITO
RELAÇÃO PROPORCIONAL COM O AMBIENTE

0 Deficiência = 1 impedimentos x 0 Ambiente

0 Deficiência = 5 impedimentos x 0 Ambiente

1 Deficiência = 1 impedimentos x 1 Ambiente

25 Deficiência = 5 impedimentos x 5 Ambiente

Marcelo Medeiros, 2005
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Desenho Universal + Acessibilidade + Adaptação razoável
atender aos princípios do desenho universal tendo como referência as 

normas de acessibilidade

Acessibilidade
Artigo 9 CDPD, / art. 53s LBI, leis e decreto de acessibilidade, normas 
técnicas – art. 227 §2º Constituição República

Para a pessoa com deficiência viver de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos da vida, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoa, nas 
áreas urbanas e rurais acessar ao meio físico, transporte, 
informação e comunicação, etc.

Adaptação razoável 
Artigo 2 CDPD / art. 3º, VI LBI / art. 88 LBI

Modificações e ajustes necessários - não acarretem ônus 
desproporcional ou indevido - para cada caso - assegurar o 
gozo e exercício direitos e liberdades

Recusa implica em discriminação por motivo de deficiência
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O MUNDO DO TRABALHO
livre escolha, ambiente acessível e inclusivo, igual

oportunidade

Colocação competitiva com igual oportunidades + ACESSIBILIDADE + RECURSOS

TECNOLOGIA ASSISTIVA + ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL

Trabalho com apoio → maior dificuldade + suportes individualizados + perfil vocacional +

participação do empregador + avaliações + articulação das políticas públicas +

participação organização social – art. 37 LBI

Habilitação profissional → diretamente na empresa com CTPS assinada – art. 36,

parágrafo 6° LBI

Reserva de cargos → Lei n° 8.213/91 – contratação direta da pessoa com deficiência

EXCLUÍDO o aprendiz com deficiência

Educação Profissional → Conhecimentos e Habilidades → APRENDIZAGEM, estágio

Empreendedorismo, cooperativismo

Concurso público → ADAPTAÇÃO DAS PROVAS + período estágio acessível



Livro Pessoa com Deficiência e o Direito ao Concurso Público, 3ª 

edição

http://www.ampid.org.br/v1/?p=2117

http://www.ampid.org.br/v1/?p=2117


O MUNDO DO TRABALHO
livre escolha, ambiente acessível e inclusivo, igual

oportunidade

Lei n° 8.666/1993

• Licitação, em igualdade de condições, como critério de desempate,

preferência a empresas que:

• Comprovem o cumprimento (duradouro) da reserva de cargos da Lei n°

8.213/1991

Instrução Normativa 5/2017 MPOG

regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de

execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e

fundacional.



Links

CARTILHAS DO CNMP

Tomada de Decisão Apoiada e Curatela

http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/9935-

tomada-de-decisao-apoiada-e-curatela

Fotonovela em linguagem acessível

http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/250-revistas/9735-tomada-de-

decisao-apoiada-e-curatela

Cartilha de Bolso Acessibilidade 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2017/Cartil

ha_miolo_curvas_WEB.pdf

Guia de Atuação

http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/9767-

guia-de-atuacao-do-ministerio-publico-pessoa-com-deficiencia
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OBRIGADA  PELA  ATENÇÃO!

Maria Aparecida Gugel

Subprocuradora-geral do Trabalho

Membro Colaborador CNMP/NEACE/GT7

mgugel@globo.com
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