GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
III CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE 1ª CLASSE DO
ESTADO DE ALAGOAS
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDA
1 Relação final 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 do Candidato
Atendimento Especial
10001763 Ana Paula Oliveira Calil
Autorização para uso de prótese auditiva
10003018 Anne Karennyne Matos
Sala para amamentação
Figueiredo
10004473 Antonio Carlos Potiguar Viana
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala térrea
Chagas
10002324 Bernardo Salomao Eulalio de
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
Souza
discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever); mesa
para cadeira de rodas (acesso facilitado); atendimento
especial estabelecido em laudo médico; sala individual; sala
térrea; tempo adicional de prova (1 hora)
10003860 Carlos Alberto dos Santos
Autorização para portar arma de fogo durante a realização
das provas – Lei nº 10.826/2003 e alterações
10001056 Caroline Cordeiro Lopes
Autorização para uso de aparelho glicosímetro
10004951 Cicero Ronaldo Mendes de
Autorização para uso de prótese auditiva
Andrade Junior
10000620 Claudevan Vicente Veloso
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; tempo adicional
de prova (1 hora)
10005007 Cristiane Mota Maldonado
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);
10003903 Dayane Virgilia Mendes Ribeiro
Mesa e cadeira separadas
10004626 Flavia Gabriella Muniz Honorato Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 15) com
folha de respostas e folha de texto definitivo ampliada em
formato A3
10000483 Gabriel Luis de Almeida Santos
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado); sala térrea
10002496 Gustavo de Oliveira Pereira
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
10003973 Isabelle Mesquita de Araujo
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever)
10003679 Jaqueline Loeblein Zoghbi
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
10003020 Jose Carlos Teixeira Costa Junior Mesa e cadeira separadas
10005426 Licia Vasconcelos Torres
Apoio para perna; sala térrea
10000952 Luciana Cunha Lucio
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala térrea
10002323 Marcelo Augusto Ferreira Pilar
Autorização para uso de prótese auditiva
10002739 Maria Clara Accioly de
Sala para amamentação
Albuquerque
10001894 Mirela dos Santos Souza
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado); sala térrea
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10001388 Paulo Eduardo Soares Oliveira
10002191 Raphael Henrique de Sena
Oliveira
10004718 Sandra Verao Cannone Melo
10003996 Talita Moraes Yamamoto

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; prova ampliada em formato A3
(fonte tamanho 15) com folha de respostas e folha de texto
definitivo normal em formato A4
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 15) com
folha de respostas e folha de texto definitivo normal em
formato A4
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; autorização para
uso de colar cervical; autorização para uso de apoiador de
papel para leitura

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 outro tipo de atendimento ou recurso
suplementar.
2.2 As respostas aos recursos interpostos contra a relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação
de atendimento especial deferida estarão à disposição a partir da data provável de 7 de novembro de 2017, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al_17_defensor.
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 outubro de 2017.
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