TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A – TELEBRAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
NOS CARGOS DE ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
E DE TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
DEFERIDA
1 Relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferida, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial
deferido.
Inscrição Nome
Atendimento Especial
10006845 Ana Leticia Melo Viana
Mesa e cadeira separadas – acolchoada
Sala térrea
10006947 Andre Luiz Ribeiro Machado
Tempo adicional de prova (1 hora);
Autorização para uso de prótese auditiva
10010758 Andre Soares de Azevedo
Leitura labial
Mesa e cadeira separadas – acolchoada
10001923 Carlos Gustavo Lopes Lima
Sala térrea
Mesa e cadeira separadas – acolchoada
10005435 Carlos Gustavo Lopes Lima
Sala térrea
10000508 Catarina Marciao Mendonca
Leitura labial
Autorização para uso de lenço, boné e(ou) óculos escuros;
Auxílio na leitura da prova (ledor);
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
discursiva
Prova ampliada, com folha de respostas e ou folha de texto
definitivo normal (formato A4);
10001617 Claudia Alves de Barros
Tempo adicional de prova (1 hora);
Autorização para uso de lenço, boné e(ou) óculos escuros
Auxílio na leitura da prova (ledor);
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
discursiva
Prova ampliada, com folha de respostas e(ou) folha de texto
definitivo normal (formato A4)
10001624 Claudia Alves de Barros
Tempo adicional de prova (1 hora)
Claudia Regina de Oliveira
10010792 Vasconcelos
Mesa e cadeira separadas
Prova ampliada, com folha de respostas e folha de texto
10007796 Cleiton Eudes Dantas Braz
definitivo normal (formato A4)
Prova ampliada, com folha de respostas e folha de texto
10007840 Cleiton Eudes Dantas Braz
definitivo normal (formato A4)
Prova ampliada, com folha de respostas e folha de texto
10007845 Cleiton Eudes Dantas Braz
definitivo normal (formato A4)
10009746 Danielli de Mendonca dos
Autorização para uso de lenço, boné e(ou) óculos escuros
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Santos
Danielli de Mendonca dos
10009775 Santos
10004533
10003715
10003716
10000633
10006880

Deborah Buckley
Gabriel Maciel Leite
Gabriel Maciel Leite
Guilherme Guidon Pedro
Jadhy Julia Alves dos Santos
Jaqueline de Souza Cardoso
10004138 Alecrim

Autorização para uso de lenço, boné e(ou) óculos escuros
Prova ampliada, com folha de respostas e folha de texto
definitivo normal (formato A4)
Tempo adicional de prova (1 hora)
Tempo adicional de prova (1 hora)
Autorização para uso de bomba de insulina
Autorização para uso de lenço, boné e(ou) óculos escuros

Mesa e cadeira separadas
Auxílio na leitura da prova (ledor)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
discursiva
Mesa e cadeira separadas – acolchoada
Prova superampliada com folha de respostas e folha de texto
definitivo ampliada em formato A3;
10008702 Julianne Mello Oliveira Soares Sala térrea
10009388 Marcelo dos Santos Simoes
Sala térrea
Prova ampliada, com folha de respostas e folha de texto
10008379 Rafael Sales Alves Correia
definitivo normal (formato A4)
Prova ampliada, com folha de respostas e folha de texto
10000587 Thaise Oliveira Torres Monteiro definitivo ampliada (Formato A3)
Mesa para cadeira de rodas
10003510 Vanessa Thedy de Paula
Sala térrea
Auxílio na leitura da prova (ledor dislexia)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
10009691 Wesley Alves Emiliano
discursiva
2 DA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PENDENTE
2.1 O candidato disporá a partir da data de divulgação desta relação até as 18 horas do dia 30 de outubro
de 2015, ininterruptamente, para verificar, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/telebras_15, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de
sua solicitação de atendimento especial para o dia de realização das provas.
2.2 A(s) documentação(ões) pendente(s) a que se refere o subitem 2.1 desta relação poderá(ão) ser
enviada(s) das 9 horas do dia 29 de outubro de 2015 às 18 horas do dia 30 de outubro de 2015, (horário
oficial
de
Brasília/DF),
por
meio
de
link
específico
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/telebras_15.
3 DOS RECURSOS
3.1 O candidato que não teve a sua solicitação de atendimento especial deferida poderá interpor recurso
contra esse resultado das 9 horas do dia 29 de outubro de 2015 às 18 horas do dia 30 de outubro de 2015,
observado
o
horário
oficial
de
Brasília/DF,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/telebras_15, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 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
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responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências e a interposição de
recurso.
4.2 A relação final dos candidatos que tiveram a sua solicitação de atendimento especial deferida será
divulgada na data provável de 6 de novembro de 2015, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/telebras_15.
Brasília/DF, 26 de outubro de 2015.
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