
        RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES COM PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 
 
 
 
 
 
 

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 dos pedidos de condições especiais para a realização das provas 
dissertativas, por se encontrar nas categorias discriminadas nos termos do § 1º do art. 40 do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e suas 
alterações. 

  

1 – Candidatos com pedidos DEFERIDOS 
 
 

INSCRIÇÃO NOME NECESSIDADES DEFERIDAS 

588004005 Ana Paula Cassimiro da Cruz Acesso facilitado 

588000047 Antonio Juliano Marçal Mesa e cadeira separadas 

588000529 Aquiles Vitor Salvador Auxílio para preenchimento do cartão de respostas 

588000301 Bárbara Diniz Corrêa Oliveira Cadeira para canhoto 

588002295 Beatriz Aranha Quintão Cadeira para canhoto 

588001767 Caroline Ribeiro Barbosa Sala no térreo; Mesa e cadeira separadas; Acesso facilitado 

588001536 Gabriela Cristina Soares Carvalho Sala para amamentação 

588001280 Gilberto De Souza Cadeira para canhoto 

588005027 Guilherme De Paiva Pacheco Cadeira para canhoto 

588004044 João Carlos Da Silva Batista 
Mesa e cadeira separadas; Permissão para uso de Lupa; Auxílio para preenchimento do cartão de 

respostas 

588003999 João César Ramos Francisco Auxílio para preenchimento do cartão de respostas  

588002037 Joao Gomes Dos Santos Filho Mesa e cadeira separadas 

588000562 Kauann Lopes Soares Cadeira para canhoto 

588002606 Luana Reis Pinto Freitas Cadeira para canhoto 

588004500 Lucas Zandim Guedes Prova e cartão de respostas ampliados 

588003377 Marcos Danilo De Almeida Mettri Alves Sala no térreo; Acesso facilitado 

588003794 Maria Carolina Brandão De Pinho Tavares 
Mesa para cadeira de rodas; Sala no térreo; Mesa e cadeira separadas; Acessibilidade no local de 

provas (cadeirantes); Acesso facilitado 

588002137 Patricia Gonçalves Agostinho Prova e cartão de respostas ampliados 

588004243 Pedro Henrique De Rezende Reis Acesso facilitado 

588002657 Robson Rosa Dos Santos Sala no térreo; Prova e cartão de respostas ampliados 

588003430 Vera Lucia De Lima Nogueira Coelho Apoio para perna (cadeira extra) 

588004116 Victor Jardim Silva Cadeira para canhoto 

588004717 Vinicius Elias Bezerra Antar Cadeira para canhoto 

588000120 Vinicius Rezende Magalhaes Tempo adicional (uma hora) 

 
 
2 – Candidatos com pedidos INDEFERIDOS 
 
 

INSCRIÇÃO NOME NECESSIDADES INDEFERIDAS MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

588004537 Flora Faria Sousa Santos Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

não enviou o laudo médico e parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência justificando de forma expressa a necessidade do 

tempo adicional solicitado pelo candidato. 

588004044 João Carlos Da Silva Batista Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

não enviou o laudo médico e parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência justificando de forma expressa a necessidade do 

tempo adicional solicitado pelo candidato. 

588002606 Luana Reis Pinto Freitas Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

não enviou o laudo médico e parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência justificando de forma expressa a necessidade do 

tempo adicional solicitado pelo candidato. 



INSCRIÇÃO NOME NECESSIDADES INDEFERIDAS MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

588003794 Maria Carolina Brandão De Pinho Tavares Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

enviou o laudo médico, porém não comprovou a necessidade através 

de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência que 

justificando de forma expressa a necessidade do tempo adicional 

solicitado pelo candidato. 

588003400 Maria Clara Miranda Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

não enviou o laudo médico e parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência justificando de forma expressa a necessidade do 

tempo adicional solicitado pelo candidato. 

588003933 Maria Victória Costa De Figueiredo Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

não enviou o laudo médico e parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência justificando de forma expressa a necessidade do 

tempo adicional solicitado pelo candidato. 

588003430 Vera Lucia De Lima Nogueira Coelho Tempo adicional 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.11, o candidato 

não enviou o laudo médico e parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência justificando de forma expressa a necessidade do 

tempo adicional solicitado pelo candidato. 

 
 
3 – Das disposições finais. 
 
3.1 - Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data 
de publicação do objeto do recurso 
3.2 - Os recursos, deverão ser encaminhados, via SEDEX ou Carta Registrada com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências 
dos Correios, com custo por conta do candidato, para a sede do IDECAN localizada em Brasília – Distrito Federal, Caixa Postal 8552, 
CEP 70.312-970. 
 
 
Em 26 de setembro de 2015. 

 
 
 

IDECAN 
 


