
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PcD) 
 
São consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei 
nº 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, 
com redações dadas, respectivamente, pela Lei no 13.146/2015 e pelo Decreto Federal 
no 5.296/2004. 
 

QUEM PODERÁ CONCORRER AO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS (PcD)? 

 
Com base na legislação vigente, poderão concorrer no âmbito do sistema de reserva 
de vagas destinadas a pessoas com deficiência: 
 
Pessoa com Deficiência Física: Pessoa com alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, 
§1º). 
 
Pessoa Surda ou com Deficiência Auditiva: Pessoa com perda bilateral, parcial ou 
total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 
de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º). 
 
Pessoa com Deficiência Visual: Pessoa com cegueira, na qual a acuidade visual é igual 
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 
for igual ou menor que 60 graus; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º).  

 
Pessoa com Deficiência Intelectual ou Mental: Pessoa com funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho (Decreto nº 
5.296/2004, art. 5º, §1º). 
 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 
É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela com síndrome clínica 
caracterizada da seguinte forma:  

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 
usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver 
e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; e 



II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos (Lei nº 12.764/2012, art. 1º). 
 
Pessoa com Deficiência múltipla: Pessoa com duas ou mais deficiências descritas no 
art. 5º, §1º do Decreto nº 5.296/2004. 
 

QUEM NÃO PODERÁ CONCORRER AO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PcD)? 

 

Com base na legislação vigente, NÃO poderão concorrer no âmbito do sistema de 
reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência:  

a) Pessoa com transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares 
(CID 10 - F81): Transtorno específico de leitura (F810); Transtorno específico da 
soletração (F811); Transtorno específico da habilidade em aritmética (F812); 
Transtorno misto de habilidades escolares (F813); Outros transtornos do 
desenvolvimento das habilidades escolares (F818); Transtorno não especificado do 
desenvolvimento das habilidades escolares (F819). 

b) Pessoa com dislexia e outras disfunções simbólicas, não classificadas em outra parte 
(CID 10 - R48): Dislexia e alexia (R48.0); Agnosia (R48.1); Apraxia (R48.2); Outras 
disfunções simbólicas e as não especificadas (R48.8).  

c) Pessoa com transtornos hipercinéticos (CID 10 - F90):  

Distúrbios da atividade e da atenção: Síndrome de déficit da atenção com 
hiperatividade; Transtorno de déficit da atenção com hiperatividade; Transtorno de 
hiperatividade e déficit da atenção (F90.0);  

Transtorno hipercinético de conduta: Transtorno hipercinético associado a transtorno 
de conduta (F90.1); Outros transtornos hipercinéticos (F90.8); 

Transtorno hipercinético não especificado: Reação hipercinética da infância ou da 
adolescência; Síndrome hipercinética (F90.9). 

d) Pessoa com transtornos mentais e comportamentais (F00 - F99): Transtornos 
mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos (F00 - F09); Transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa (F10 - F19); Esquizofrenia, 
transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (F20 - F29); Transtornos do humor 
[afetivos] (F30 - F39); Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o "stress" 
e transtornos somatoformes (F40 - F48); Síndromes comportamentais associadas a 
disfunções fisiológicas e a fatores físicos (F50 - F59); Transtornos da personalidade e do 
comportamento do adulto (F60 - F69); Transtornos do desenvolvimento psicológico 
(F80 - F89); Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem 
habitualmente durante a infância ou a adolescência (F90 - F98); Transtorno mental não 
especificado (F99 - F99). 

e) Pessoa com deformidades estéticas e/ou deficiências sensoriais que não configurem 
impedimento e/ou restrição para seu desempenho no processo ensino-aprendizagem 
que requeiram atendimento especializado. 



f) Pessoa com mobilidade reduzida: aqueles que, não se enquadrando no conceito de 
pessoa com deficiência, tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 
flexibilidade, coordenação motora e percepção (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º). 


