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RESULTADO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edital SEPLAG/FJP nº. 001 / 2016 
 

 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 001/2016 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 

709011141 Ana Paula Vilela Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709002114 Angor Volpi Silva Rezende Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709011319 Bruno Dos Santos Faria Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709003306 Carolina Bicalho Amaral Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709000621 Christiane Nogueira Mendes Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709001222 Débora Kelly Barbosa Tomaz Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709004890 Fabiano Da Silva Pinto Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709003560 Flavia Regina Moreira Tomaz Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709006904 Giselle Elisabeth Sabarense Rabelo Malvar Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709004302 Isabelle Utsch Costa Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709002082 Jéssica Alves Barreto Dos Santos Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709004326 Leandro Muniz Jorge Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709009112 Leatriz Pimenta Barcelos Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709001111 Leonardo Tadeu Penido Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709006573 Lucimara Fernandes Pereira Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709002404 Marcos Vinícius Pereira De Oliveira Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709000277 Maurilio Da Silva Araujo Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709003971 Petterson Ferreira Salles Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709004972 Rafael Estêvão Marinho Dos Santos Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709010482 Reinaldo Andre Ferreira Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709005290 Rogério Batista De Souza Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709000962 Ronnie Alves Ferreira Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709009497 Sergio Cattabriga Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709002272 Sinara Da Silva Mota Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

709009869 Thais De Oliveira Lima Concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência 

 

2 – Candidatos com pedidos INDEFERIDOS 
 
INSCRIÇÃO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

709011471 Ailton Geraldo De Souza Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709001670 Amanda Fagundes Mota Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709002334 Ana Paula Ribeiro De Oliveira Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709009061 André Luiz De Faria Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709010039 Bruna Santos De Castro Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709006620 Ciro Cesar De Carvalho Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709004365 Clarissa Gomes Cardoso Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709008700 Cynthia Fagundes Vieira Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709006837 Daniel Miranda Soares De Souza E Magalhaes Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709011553 Eduardo Inácio De Lima Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 
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INSCRIÇÃO NOME MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

709007358 Filipe De Alcantara Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709008883 Guilherme Thiago De Araujo Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709005960 João Ventura Dos Anjos Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709003542 Josefa Maria Janaina Garcia De Matos Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709000119 Karen Aguiar Oliveira De Ramos Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709003886 Kátia Aparecida Pereira Dayrell 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.4, o requerente enviou o laudo médico com 

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

prazo máximo de 90 dias antes do término das inscrições). 

709005009 Kezia Regina Souza Araujo Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709006787 Leonardo Torres 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.4, o requerente enviou o laudo médico com 

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

prazo máximo de 90 dias antes do término das inscrições). 

709005084 Lucas Robney De Sousa Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709007638 Lucas Santana Rodrigues Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709001830 Luciano Araujo Jatobá Da Silva 

Da documentação comprobatória exigida no item 6.4, o requerente enviou o laudo médico com 

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

prazo máximo de 90 dias antes do término das inscrições). 

709002048 Maria Do Carmo De Oliveira Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709007714 Matias Alves Silva Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709011112 Sandra Maria Batista Fonseca Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

709009380 Thiago Alexandre Do Amaral Abilio Da documentação comprobatória exigida no item 6.6, o requerente não enviou o laudo médico. 

 
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, nos termos do art. 22 do Regulamento Geral de Concurso Público, instituído pelo Decreto Estadual nº 
42.899/2002, e conforme modelo constante do Anexo XII do presente Edital.  
3.2 - Os recursos deverão ser interpostos por meio de link próprio disponibilizado no endereço eletrônico do IDECAN ou 
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 sede do IDECAN localizada em Brasília – Distrito Federal, Caixa Postal 8552, CEP 70.312-970. 

 

 
Em 30 de setembro de 2016. 

 
                                                               

IDECAN 


