
 

Inscrição Nome do(a) Candidato(a)
Necessidade Especial 

Solicitada

Descrição da 

Necessidade Especial

Parecer do Pedido de 

Condição Especial
Observações / Justificativa

196935 CAMILA MACEDO 

CHAMON

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

197048 EUGENIA DOS SANTOS 

MACHADO PINTO

Escrita Ampliada -
Deferida condição 

especial

198027 KARINA MARIA SILVA DE 

CARVALHO

Outras Assento Específico
Deferida condição 

especial

198015 TIAGO VICTOR DOS 

SANTOS

Acesso facilitado -
Deferida condição 

especial
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193186 ..ACERDA BRITO Outras
Não apresentou 

justificativa

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

193323
A NATÁLIA DA SILVA 

CONCEIÇÃO
Outras

Não apresentou 

justificativa

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

194873
ADENILSON DA SILVA 

CARVALHO
Outras

Autorização para uso 

de aparelho auditivo

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

198348 ALINE APARECIDA NUNES
Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

192485
ANA CAROLINA PADILHA 

ZANON

Tempo adicional para 

realização das provas
Candidata PCD

Deferida condição 

especial

Em razão do deferimento da condição especial, o(a) candidato(a) fará jus ao acréscimo de  60 

(sessenta) minutos no tempo de prova.

194097
ANNA CAROLINA MOURA 

DE OLIVEIRA
Outras Cadeira para canhoto

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

198883

ANNY CAROLINE 

APARECIDA DOS SANTOS 

SOARES SILVEIRA

Sala para 

amamentação
-

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

198363
BARBARA HELENA 

MORAIS PERES
Intérprete de Libras -

Deferida condição 

especial

192772 BRUNO FELIPE NEVES Acesso facilitado
Não apresentou 

justificativa

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

196882
BRUNO RICARDO 

GUIMARAES MENEZES
Outras Assento para canhoto.

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

193710
CAIQUE WILLIANS SILVA 

MACHADO
Outras Acesso facilitado

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

192816
CAROLINA LOPES 

ANDRADE

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial com ressalvas

Condição Especial deferida exclusivamente para a 2ª Fase do concurso, caso a candidata seja 

classificada

197614 DEIANE GUIOT SANCHES Acesso facilitado -
Deferida condição 

especial
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189585
DEYVISON CORREIA 

SOUZA
Outras Não especificou

Indeferida condição 

especial

194737
EDNA RIBEIRO 

MAGALHAES
Outras

1 - Auxílio para 

transcrição de redação 

e preenchimento de 

gabarito; 2 - Adicional 

de tempo.

Deferida condição 

especial

194923
EDSON JORGE DE 

AZEVEDO
Outras Escrita Ampliada

Deferida condição 

especial

190571
EDUARDO VIEIRA 

FRANCISCO
Acesso facilitado -

Deferida condição 

especial

No resultado preliminar, divulgado em 27/08/2021, não constava o parecer da solicitação 

deste candidato, cujo parecer da banca foi pelo deferimento. A informação foi corrigida de 

ofício e inserida neste Resultado Final. 

196347

ELISMARA APARECIDA 

PEREIRA MONTEIRO DE 

ANDRADE

Outras Carteira para canhoto.
Deferida condição 

especial

198081 ELTON COSTA
Tempo adicional para 

realização das provas
-

Indeferida condição 

especial

Justificativa apresentada não caracteriza deficiência que possibilita concessão de tempo 

adicional de prova

196277
EMILENE DA COSTA 

CARVALHO

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial com ressalvas

Condição Especial deferida exclusivamente para a 2ª Fase do concurso, caso a candidata seja 

classificada

190418
EVERTON SOUZA DOS 

SANTOS
Outras Cadeira para canhoto.

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

191012
FLAVIO CESAR HORTA 

SANTOS
Outras Prova Ampliada

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

191006
FLAVIO REIS FERREIRA E 

SILVA

Tempo adicional para 

realização das provas

Não apresentou 

justificativa

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

190943
FREDERICO BORGES DOS 

REIS
Outras

Autorização para uso 

de equipamento 

médico

Deferida condição 

especial

Título                            Identificador                     Tipo                                        Página

Concurso Público TAE        Condições Especiais          Resultado Final                          3/6



 

197208
HENRIQUE DOS SANTOS 

GRANDINETTI DE BARROS
Outras

1 - Auxilio para 

preenchimento de 

gabarito e para 

transcrição de 

redação; 2 - Tempo 

adicional para 

realização das provas

Deferida condição 

especial

Em razão do deferimento da condição especial, o(a) candidato(a) fará jus ao acréscimo de  60 

(sessenta) minutos no tempo de prova.

190060
ISABELA CAROLINA 

MACHADO

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

188826
ITALO KALEU FERREIRA 

MENESES

Tempo adicional para 

realização das provas

Não apresentou 

justificativa

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

198216
JANAÍNA APARECIDA DE 

OLIVEIRA

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

191675 JANAINA SIMÕES SILVA Outras
Auxílio de ledor e 

tempo adiconal.

Indeferida condição 

especial
Não apresentou Laudo Médico comprobatório da necessidade de condição especial

197751 JOSMAM SANTOS ROCHA Outras Assento Específico
Deferida condição 

especial

198645
JULIANO SIEIRO OLIVEIRA 

DE ANDRADE GOULART
Outras

1 - Sala adaptada; 2 - 

autorização para uso 

de medicamento; 3 - 

Tempo Adicional

Deferida condição 

especial

Em razão do deferimento da condição especial, o(a) candidato(a) fará jus ao acréscimo de  60 

(sessenta) minutos no tempo de prova.

190558
KARINA MIRANDA DE 

BESSA

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

196201 KARINA TESTE Escrita ampliada -
Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

199029 KÊNIA SOUZA E SILVA
Tempo adicional para 

realização das provas
Candidata PCD

Deferida condição 

especial

Em razão do deferimento da condição especial, o(a) candidato(a) fará jus ao acréscimo de  60 

(sessenta) minutos no tempo de prova.

194485
KEYLA CHRISTINA 

MONTEIRO MUNIZ
Outras Leitura Labial

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição
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194775
LIDIANE NUNES DOS 

SANTOS

Tempo adicional para 

realização das provas
Baixa Visão

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

196852
LILIAN GONÇALVES 

CARDOSO
Outras

Uso de medicamento 

específico

Deferida condição 

especial

192778
LUANNA PEREIRA 

MORATO BIANCO

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial com ressalvas

Condição Especial deferida exclusivamente para a 2ª Fase do concurso, caso a candidata seja 

classificada

196432
LUCIANA HENRIQUES LEAL 

ROCHA
Outras

Uso de medicamento 

específico

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

191530
MANUELLE NONATO DE 

ALMEIDA

Tempo adicional para 

realização das provas
Candidata PCD

Deferida condição 

especial

Em razão do deferimento da condição especial, o(a) candidato(a) fará jus ao acréscimo de  60 

(sessenta) minutos no tempo de prova.

194346
MARIA FERNANDA 

COUTINHO GOMIDE
Outras Acesso Facilitado

Deferida condição 

especial

195456
NEYRI MARA CRISTIANE 

SILVA
Outras Canhota

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

198973
PATRICIA RODRIGUES 

NUNES DE SENNA
Acesso facilitado -

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

188331 RAPHAELA MERCES BRAZ
Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

192886 RAQUEL BERNARDINO
Tempo adicional para 

realização das provas
Candidata PCD

Deferida condição 

especial

Em razão do deferimento da condição especial, o(a) candidato(a) fará jus ao acréscimo de  60 

(sessenta) minutos no tempo de prova.

192394
REGINA MENDES DE 

OLIVEIRA ABREU

Sala para 

amamentação
-

Deferida condição 

especial

196166 SARA DE PAULA SEVERINO Outras Cadeira para canhoto
Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição
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192936
SILVIO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

Tempo adicional para 

realização das provas

Não apresentou 

justificativa

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

198892
SORAIA PATRÍCIA RIBEIRO 

DE ARAÚJO

Sala para 

amamentação
-

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

190080 TALITA DOS SANTOS ROSA Outras Carteira para canhoto.
Deferida condição 

especial

190944
THACYANA NYLJAMARA 

VITORINO CREPALDE
Outras Prova Ampliada

Deferida condição 

especial

195377
VINNICIUS CÉSAR LOPES 

DUTRA AREOSA
Outras Escrita Ampliada

Deferida condição 

especial

196278
VITOR DE CASTRO 

FRANÇA

Auxílio preenchimento 

na folha de respostas
-

Indeferida condição 

especial

A condição especial foi indeferida devido a inscrição do(a) candidato(a) no concurso não ter 

sido homologada devido ao não reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição

189316
WATHSON ROCHA 

ARANTES
Acesso facilitado -

Deferida condição 

especial

192758 YAGO MEIRA E SILVA Acesso facilitado -
Deferida condição 

especial
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