PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO
CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE MANAUS DE 3ª CLASSE
RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
DEFERIDA, SEM CONSIDERAR PAGAMENTOS, ISENÇÕES E DUPLICIDADES DE INSCRIÇÃO
1 Relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferida, sem
considerar pagamentos, isenções e duplicidades de inscrição, na seguinte ordem: número de inscrição,
nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial deferido.
Inscrição
Nome do Candidato
Atendimento Especial
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
10004522 Alonso Guimaraes Almeida
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho
10005131 Andre Luis Macedo Pereira da Costa
15) com folha de respostas e folha de texto
definitivo ampliada em formato A3
Mesa e cadeira acolchoada - separadas
10000502 Antonio Enoque Neto
Sala térrea
Prova superampliada em formato A3 (fonte
10004752 Bruna Maia Cordeiro
tamanho 28) com folha de respostas e folha de
texto definitivo ampliada em formato A3
Atendimento preferencial
10003687 Bruno Lago Borges
Sala térrea
Auxílio na leitura (Prova adaptada)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
10005498 Caelison Lima de Andrade
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
10000237 Camila de Lima Mota
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
Mesa e cadeira acolchoada - separadas
Prova ampliada em formato A4 (fonte arial
tamanho 14) com espaçamento de 1,5 entre
linhas impressa em papel reciclado com folha
10004838 Camila Vilar Queiroz
de respostas e folha de texto definitivo normal
em formato A4;
Autorização para uso de almofada ortopédica
Sala individual
Tempo adicional de prova (1 hora)
10001174 Carlos Antonio Esteves Araripe Junior
Sala térrea
Autorização para uso de lenço, boné e(ou)
óculos escuros
Autorização para uso de óculos escuros
10005925 Cheine Araujo Pereira
Auxílio na leitura (Prova adaptada)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
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10000984 Cinthia Brito Moreira
10000869 Clovis Ozanar Correa

10000826 Felipe Alves Gomes Messias
10002937 Fernanda Lima de Freitas
10000824 Gabriel Luis de Almeida Santos

10005199 Gilmar do Nascimento Caldeira

10003065 Gilson Vaz Pereira
10005625 Israel Pinheiro Marques
10005281 Jairo Pericles Ferreira Piloto
10000053 Jessica Pereira da Silva
10000316 Katriane Azevedo Sousa
10005073 Luciana Viana Cidronio
10005170 Lucycleide Camurca Ferreira
10002050 Marcos Antonio Pires de Moraes
10002595 Marcos Heleno Lopes Oliveira
10005564 Mariana Lima Florencio

10004316 Moises Melo Falcao

10004122 Murilo Silveira Correa Silva
10001635 Neylton Rodrigo Soares
10004487 Pedro Edinilson Silva Pinto

10005046 Rafael Feres de Souza Hanna

10000223 Rafael Simiao Marques Pereira

Tempo adicional de prova (1 hora)
Autorização para uso de prótese auditiva
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho
15) com folha de respostas e folha de texto
definitivo ampliada em formato A3
Sala para amamentação
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)
Sala térrea
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
Mesa e cadeira acolchoada - separadas
Tempo adicional de prova (1 hora)
Autorização para uso de prótese auditiva
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)
Sala térrea
Mesa e cadeira separadas
Sala térrea
Sala individual
Tempo adicional de prova (1 hora)
Autorização para uso de bomba de insulina
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho
15) com folha de respostas e folha de texto
definitivo ampliada em formato A3
Mesa e cadeira separadas
Mesa e cadeira separadas
Autorização para uso de almofada ortopédica
Autorização para uso de óculos escuros
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho
15) com folha de respostas e folha de texto
definitivo normal em formato A4
Tempo adicional de prova (1 hora)
Autorização para uso de medidor glicêmico
Mesa e cadeira acolchoada - separadas
Sala térrea
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)
Sala térrea
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de escrever)
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)
Sala térrea
Tempo adicional de prova (1 hora)
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho
15) com folha de respostas e folha de texto
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10000327 Reyson de Lima Ferreira
Rodrigo Cavalcanti de Albuquerque
10005522
Almeida
10004483 Rodrigo Zanardo Escossio
10004021 Simone Costa Spindola
10003213 Talita Kessia Andrade Leite

definitivo ampliada em formato A3
Tempo adicional de prova (1 hora)
Mesa e cadeira separadas
Sala térrea
Autorização para uso de prótese auditiva
Mesa e cadeira separadas
Mesa e cadeira acolchoada - separadas
Autorização para uso de insulina e do
glicosímetro Free Style Libre
Mesa e cadeira acolchoada - separadas
Autorização para uso de prótese auditiva
Mesa e cadeira separadas

10004970 Tereza Luciana Soares de Sena
10002970 Tiago Biasi de Andrade
10002232 Vanessa Alencar da Silva
2 DOS RECURSOS
2.1 O candidato que não teve a sua solicitação de atendimento especial deferida poderá, das 9 horas do
dia 11 de abril de 2018 às 18 horas do dia 12 de abril de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pgm_manaus_18_procurador: verificar
qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de sua solicitação; interpor recurso contra o
indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso e, se for o caso, enviar a
documentação pendente anexa ao recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.1.1 O candidato que solicitou atendimento especial no campo “Outros” do formulário de inscrição,
para ter acesso ao resultado de sua solicitação, deverá, das 9 horas do dia 11 de abril de 2018 às 18
horas
do
dia
12
de
abril
de
2018 (horário oficial de Brasília/DF),
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pgm_manaus_18_procurador,
verificar
qual solicitação foi provisoriamente atendida.
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências, a complementação e a
interposição de recurso.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico,
fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – PGM/MANAUS, de 30 de janeiro de 2018, ou com
esta relação.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Caso ocorra, no dia de aplicação das provas, eventual falha de recursos tecnológicos requeridos por
meio da solicitação de atendimento especial, poderá ser disponibilizado outro tipo de atendimento,
observadas as condições de viabilidade.
3.2 A relação final dos candidatos que tiveram a sua solicitação de atendimento especial deferida será
divulgada na data provável de 24 de abril de 2018, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pgm_manaus_18_procurador.
Brasília/DF, 10 de abril de 2018.
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