SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA
RECEITA ESTADUAL
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS COM A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDA
1 Relação final dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida, na seguinte ordem:
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial deferido.
Inscrição
Nome do Candidato
Atendimento Especial
10015259 Alexandre Santos Goncalves
Tempo adicional de prova (1 hora)
10016062 Aline Souza Molinos
Sala térrea
10002141 Andre Luis da Silva Borba
Autorização para uso de prótese auditiva
10005668 Aurelino Matos do Amaral
Autorização para uso de prótese
10006150 Barbara Campiol Arruda
Cadeira para canhoto
10013713 Camila Eidelwein Capeletti
Autorização para uso de prótese auditiva
10006905 Candice Dalosto Pase
Cadeira para canhoto
10001386 Claudia Weber
Cadeira para canhoto
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)
10015085 Daiana Nicolao
Sala térrea
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
10014493 Fernando Ribeiro Martiny
de escrever)
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)
Sala térrea
10008240 Francine Manuele Eidt
Tempo adicional de prova (1 hora)
10004188 Gabriel Gaviao Avelino de Mello
Cadeira para canhoto
10016646 Georgya Carvalho Laranjeira Correa Mesa e cadeira acolchoada – separadas
10005469 Guilherme Schievelbein
Cadeira para canhoto
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 15)
com folha de respostas e folha de texto definitivo
10014345 Helinton Espindula Birlem
ampliada em formato A3
Tempo adicional de prova (1 hora)
Isabela Louise da Silva Torres de
10013131
Cadeira para canhoto
Oliveira
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
de escrever)
10009556 Iuri de Souza Adirson
Prova superampliada em formato A3 (fonte
tamanho 28) com folha de respostas e folha de
texto definitivo normal em formato A4
Tempo adicional de prova (1 hora)
Autorização para portar arma de fogo durante a
10009004 Jeferson Luis Berwanger
realização das provas – Lei nº 10.826/2003, e
alterações
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
10000639 Joao Paulo Dantas Basilio
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
de escrever)
10002759 Joelma Alves da Rocha Cesar
Autorização para uso de prótese auditiva
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10010650 Jonas Amaral Silva
10016481 Kezia Regina Souza Araujo
10014021 Leandro de Oliveira Dresch
10011475 Leandro Veadrigo Brito

10011623 Lediane Nunes Gularte

10002875 Leonardo Selli

10011960 Lilian Liemi Figuti
10012905 Lilianne Araujo Mendes Oliveira
10009458 Luciana Lurdes Dysarz

10001124 Luiz Gustavo Volken de Souza

10000665 Marcelo Cassanta Antunes
10010713 Marcio Dionizio Moreira
10011329 Marco Aurelio Maia Liberato
10002454 Marcos Robson Rech
10001739 Monica Correa de Melo
10007858 Monise Ferreira Jacques
10007099
10015435
10012168
10010497
10015312
10011829

Olavo Andrade Neto
Patricia Mariane Kavalco
Pedro Leonardo da Luz Loss
Rodrigo Sulzbach
Rogerio Martins Perazzolo
Rosa Daniele Cruz

10003035 Samuel Antonio Zieger Merode

Cadeira para canhoto
Prova superampliada em formato A3 (fonte
tamanho 28) com folha de respostas e folha de
texto definitivo ampliada em formato A3
Tempo adicional de prova (1 hora)
Cadeira para canhoto
Cadeira para canhoto
Autorização para uso de punção e reglete
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
de escrever)
Computador com software DosVox (versão 5.0 C) e
auxílio na leitura (prova adaptada)
Computador com software editor de texto sem
corretor ortográfico (prova discursiva)
Tempo adicional de prova (1 hora)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
de escrever)
Computador com software Jaws (versão 18.0) e
auxílio na leitura (prova adaptada)
Tempo adicional de prova (1 hora)
Cadeira para canhoto
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
Mesa e cadeira separadas
Tempo adicional de prova (1 hora)
Auxílio na leitura (Prova não adaptada)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
de escrever)
Tempo adicional de prova (1 hora)
Cadeira para canhoto
Autorização para uso de prótese auditiva
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 15)
com folha de respostas e folha de texto definitivo
ampliada em formato A3
Cadeira para canhoto
Autorização para uso de prótese auditiva
Leitura labial
Autorização para uso de prótese auditiva
Mesa e cadeira separadas
Autorização para uso de prótese auditiva
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
Cadeira para canhoto
Cadeira para canhoto
Auxílio no preenchimento da folha de respostas
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade
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10015032 Sergio Loureiro Mautoni
10000325 Sheila Fin
Sidney Aparecido de Almeida
10006787
Possas
10008451 Sinara Martins Tarta da Silva
10005839 Tiago de Melo Porto
10011184 Vanessa Caroline de Barros Bonato
10000872 Vicente Borges Leal Neto

de escrever)
Computador com software Virtual Vision (versão
10.0) e auxílio na leitura (prova adaptada)
Tempo adicional de prova (1 hora)
Cadeira para canhoto
Autorização para uso de prótese auditiva
Cadeira para canhoto
Sala térrea
Autorização para uso de medidor de glicemia
(FreeStyle Libre da fabricante Abbott)
Autorização para uso de medicamento, desde que
esteja em embalagem com material transparente
Sala individual
Tempo adicional de prova (1 hora)
Cadeira para canhoto

10010978 Wagner Cervelin
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Caso ocorra, no dia de aplicação das provas, eventual falha de recursos tecnológicos requeridos por
meio da solicitação de atendimento especial, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo,
observadas as condições de viabilidade.
2.2 As respostas aos recursos interpostos contra a relação provisória dos candidatos com a solicitação
de atendimento especial deferida estarão à disposição a partir da data provável de 30 de novembro de
2018, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sefaz_rs_18_tecnico.
2.2.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
Brasília/DF, 27 de novembro de 2018.
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