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A Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público e o instituto responsável pela organização e 

coordenação do certame, Idecan no uso das atribuições concedidas pelo Edital 001/2013 que normatiza o Concurso Público da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO, vêm, após a verificação de regularidade, apresentar: 

 
 

_Homologação de pedidos de atendimento especial deferidos para realização da prova escrita objetiva de múltipla escolha em 25 de 
agosto de 2013. 
 
 

1 – Relação dos candidatos que tiveram seus pedidos de atendimento especial DEFERIDOS para a realização das provas, na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, cargo e necessidade(s) especial(is) deferida(s). 
 

Inscrição Nome Cargo Necessidades 

330000910 Adriano Alves De Sousa Assistente Administrativo Rampa para cadeira de rodas; Acesso facilitado 

330001090 Carlos Villeno Rodrigues De Souza Assistente Administrativo Auxílio para preenchimento do cartão de respostas; Ledor 

330003657 Railda De Lima Souza Assistente Administrativo Mesa e cadeira separadas 

330002914 Fabiana Alves De Assunção Mendonça Auxiliar de Serviços Gerais Sala para amamentação 

330002447 Cássia Hingredy Luciano Da Silva Costa Enfermeiro Cadeira para canhoto 

330000947 Carla Caroline Feltrin Guarda Municipal e Ambiental Leitura labial (cadeira mais próxima do instrutor) 

330001088 Carlos Villeno Rodrigues De Souza Guarda Municipal e Ambiental Auxílio para preenchimento do cartão de respostas; Ledor 

330000585 Vinicius Ferreira Soares Guarda Municipal e Ambiental Leitura labial (cadeira mais próxima do instrutor) 

 
 
2 - Relação dos candidatos que tiveram seus pedidos de atendimento especial PARCIALMENTE DEFERIDO, uma vez que foram 
negados os pedidos de tempo adicional para a realização das provas, por não ter sido atendido o subitem 4.2.1 do edital de abertura 
de inscrições, que determina que somente será concedida tal condição especial caso tal recomendação seja decorrente de orientação 
médica específica contida no laudo médico enviado, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, 
cargo e necessidade(s) especial(is) deferida(s). 
 

Inscrição Nome Cargo Necessidades 

330002925 Keitiany Resplande Batista Assistente Administrativo 
Sala individual; Leitura labial (cadeira mais próxima do 

instrutor); Permissão para uso de aparelho auditivo 

 
 
3 - Relação dos candidatos que tiveram seus pedidos de atendimento especial INDEFERIDOS, uma vez que não atenderam ao item 
4.2.1 do edital de abertura de inscrições, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, cargo e 
necessidades indeferidas. 

 
Inscrição Nome Cargo Necessidades 

330000115 Daniel Camelo Dos Santos Guarda Municipal e Ambiental Tempo adicional 

330000255 Natan Da Silva Motta Vigia Tempo adicional 

 
 
 
 
 
Em 06 de agosto de 2013. 
 
 

IDECAN 
 


