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RESULTADO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edital SEPLAG/FJP nº. 002 / 2015 
 

 Concurso Público para provimento de cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

 

 

 
 

 

 

 

O Instituto responsável pela organização e coordenação do certame, IDECAN, no uso das atribuições concedidas pelo Edital 
SEPLAG/FJP nº 002/2015 que rege o Concurso Público para provimento de cargos da carreira de Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, vem, após a 
verificação de regularidade, apresentar o RESULTADO da inscrição dos candidatos com deficiência, por se encontrar nas categorias 
discriminadas no Decreto Federal nº 3.298, 20 de dezembro de 1999, que participará do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, considerando as condições especiais previstas no referido Decreto e na Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 
1989. 

 
1 – Candidatos com pedidos DEFERIDOS 
 

INSCRIÇÃO NOME CONDIÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO 

588001767 Caroline Ribeiro Barbosa Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

588003794 Maria Carolina Brandão De Pinho Tavares Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

588000791 Rafael De Figueiredo Lopes Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

588002131 Wellington Militão Dos Santos Júnior Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

 

2 – Candidatos com pedidos INDEFERIDOS 
 

INSCRIÇÃO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

588000529 Aquiles Vitor Salvador 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente enviou o laudo médico com data 

de expedição fora do prazo, não comprovando o que se trata na alínea “f” (Expedida no prazo 

máximo de 90 dias antes do término das inscrições). 

588001157 Carla Lorena Nobrega Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588001621 Edelco Vicente 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente enviou o laudo médico com data 

de expedição fora do prazo, não comprovando o que se trata na alínea “f” (Expedida no prazo 

máximo de 90 dias antes do término das inscrições). 

588001786 Francisco Roberto Rodrigues Guimaraes Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588003957 Jaqueline Helena Pereira Vieira Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588003999 João César Ramos Francisco Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588002925 José Manoel De Oliveira Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588002137 Patricia Gonçalves Agostinho Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588004243 Pedro Henrique De Rezende Reis Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588002024 Silas Puttin Fragoso Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente não enviou o laudo médico. 

588000120 Vinicius Rezende Magalhaes 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.5, o requerente enviou o laudo médico com data 

de expedição fora do prazo, não comprovando o que se trata na alínea “f” (Expedida no prazo 

máximo de 90 dias antes do término das inscrições). 

 
 
Em 26 de setembro de 2015. 

 
                                                               

IDECAN 


