MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IX CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
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 preliminar, nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial
deferido.
Inscrição
Nome
Atendimento Especial
Adria Elena Costa da Silva Guimaraes Autorização para uso de prótese auditiva
10002940
Portar arma de fogo durante a realização das provas
Aender Guimaraes Dolbeth
– Lei nº 10.826/2003 e alterações
10003499
Mesa para cadeira de rodas; Sala térrea
10002968 Andre Jonas de Campos
Autorização para uso de prótese auditiva
10000400 Cinthia Brito Moreira
Tempo Adicional de Prova (1 Hora)
10001730 Cristiane de Lima Cubas
Danilo Francisco de Sales Pinto
Prova após as 18 horas quando no sábado
10004144
Auxílio na leitura (cegueira total) – Prova adaptada
(Ledor); Auxílio no preenchimento da folha de
respostas
e(ou)
prova
discursiva
(dificuldade/impossibilidade
de
escrever);
Computador com software Jaws 7.10; Tempo
Adicional de Prova (1 Hora)

Fernando Gaburri de Souza Lima
10003273
Jorge Alexandre Bueno Aymore

Prova após as 18 horas quando no sábado

10002477
Liana Patricia Pereira de Lacerda
10002337

Mesa e Cadeira Separadas
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Mariana de Moraes Modotti

Autorização para uso de prótese auditiva

Orlando Patricio de Sousa

Prova após as 18 horas quando no sábado

10000710
10003048
Paulo Eduardo Chura
10001712

Mesa e cadeira separadas — acolchoada;
Philip Richard Belo Landers

10004934

Outros
Thais Ferreira Viturino Boueres

10001130

10000143

Apoio para perna
Portar arma de fogo durante a realização das provas
– Lei nº 10.826/2003 e alterações
Thiago Borges Rodrigues
Mesa e Cadeira Separadas; Sala térrea

10004055

Vanessa Alves Monteiro
Prova ampliada com folha de respostas e folha de
texto definitivo ampliada em formato A3; Prova
ampliada com folha de respostas e folha de texto
definitivo normal em formato A4; Prova
Superampliada com Folha de Respostas e Folha de
Texto Definitivo ampliada em formato A3; Prova
Superampliada com Folha de Respostas e Folha de
Texto Definitivo Normal em Formato A4

10002918 Yuri Ramon de Araujo
2 DOS RECURSOS
2.1 O candidato que não teve a sua solicitação de atendimento especial deferida poderá, das 9 horas do dia
16 de maio de 2017 às 18 horas do dia 17 de maio de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_rr_17_promotor: 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.
2.2 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.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Na solicitação de atendimento especial que requeira utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra
eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado outro tipo de
atendimento ou outro recurso suplementar.
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3.2 A relação final dos candidatos que tiveram a sua solicitação de atendimento especial deferida será
divulgada na data provável de 23 de maio de 2017, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_rr_17_promotor.
Brasília/DF, 15 de maio de 2017.
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