PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE
AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E DE TÉCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO
QUADRO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA–GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
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, sem
considerar pagamentos, isenções e considerando todas as inscrições cadastradas pelo candidato, na seguinte
ordem: cargo/área/campo de atuação, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e
atendimento especial deferido.
1.1 CARGO 1: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO,
OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA – CAMPO DE ATUAÇÃO: GERAL
Inscrição
Nome do Candidato
Atendimento Especial
10001444
Alexandre Santos Goncalves
Tempo adicional de prova (1 hora)
10001448
Alexandre Santos Goncalves
Tempo adicional de prova (1 hora)
10000845
Andre Pessoa Dantas Freire
Mesa e cadeira separadas
10008248
Antonio Felipe Oliveira
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou)
Goncalves Zuza
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de
escrever); mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala
individual; sala térrea; tempo adicional de prova (1 hora)
10007035
Carls Oliveira do Carmo
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou)
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de
escrever)
10007036
Carls Oliveira do Carmo
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou)
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de
escrever)
10000252
Denise Vieira de Lima
Utilização de nome social
10003073
Francine Emmanuela Marsicano Sala térrea;
de Brito
10007939
Gabriela Vasconcelos Batista de Tempo adicional de prova (1 hora);
Souto
10005248
Gilberto Gomes de Medeiros
Mesa e cadeira separadas;
Junior
10005252
Gilberto Gomes de Medeiros
Mesa e cadeira separadas;
Junior
10001494
Heverson Smith Medeiros Alves Mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala individual;
sala térrea;
10000296
Jefferson Gomes dos Santos
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 15) com
folha de respostas e folha de texto definitivo normal em
formato A4; prova superampliada em formato A3 (fonte
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10004342

Jefferson Gomes dos Santos

10004504

Juliana Camila Rego Duarte

10008561
10000344
10003889
10003925
10001167
10005471

Louiseane Fernandes Feitosa
Oliveira
Lucas Silveira Pedrosa
Maria Antonieta Gouveia
Maria Antonieta Gouveia
Rafhael Apolinario da Silva
Robson Santos da Silva

10000111

Romulo Hauley Costa Tiburtino

10007093

Thyago Medeiros da Silva

10005580

Wanessa Santos Bezerra

10005590

Wanessa Santos Bezerra

10002282

tamanho 28) 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; prova superampliada em formato A3 (fonte
tamanho 28) com folha de respostas e folha de texto
definitivo normal em formato A4
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);
Mesa e cadeira separadas
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
Mesa e cadeira separadas
Mesa e cadeira separadas
Mesa e cadeira acolchoada – separadas
Auxílio na leitura (prova adaptada); auxílio no
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova
discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever);
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou)
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de
escrever); Sala individual; Sala térrea; Tempo adicional
de prova (1 hora)
Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou)
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de
escrever)
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado); sala
térrea
Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado); sala
térrea
Sala térrea

Wesley Siqueira Fernandes
Junior
1.2 CARGO 2: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO,
OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA – CAMPO DE ATUAÇÃO: INFRAESTRUTURA
Inscrição
Nome do Candidato
Atendimento Especial
10003160 Anna Christina de Medeiros
Mesa e cadeira separadas
Pontes
10004426 Gustavo Henrique Noya Coelho
Outros : sala com ar-condicionado
Filho
1.3 CARGO 4: TÉCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO,
OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA – CAMPO DE ATUAÇÃO: GERAL
Inscrição
Nome do Candidato
Atendimento Especial
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10001441
10006352
10000889
10005661
10009930
10005954
10000297

Alexandre Santos Goncalves
Bruna Patricia da Silva Carvalho
Cicero Raul Lopes
Denise Vieira de Lima
Edjanio Pereira Marques
Irakitan Bernardino dos Santos
Jefferson Gomes dos Santos

10004344 Jefferson Gomes dos Santos

Tempo adicional de prova (1 hora)
Sala térrea
Mesa e cadeira separadas
Utilização de nome social
Sala térrea
Intérprete de Libras
Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 15)
com folha de respostas e folha de texto definitivo
normal em formato A4; prova superampliada em
formato A3 (fonte tamanho 28) 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; prova superampliada em
formato A3 (fonte tamanho 28) com folha de respostas
e folha de texto definitivo normal em formato A4
Sala térrea
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala individual
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala individual
Mesa e cadeira acolchoada – separadas; sala individual
Sala térrea
Mesa e cadeira separadas

10010306 Joelma Fonseca dos Santos
10001912 Julio Cesar da Silva Freire
10004210 Julio Cesar da Silva Freire
10004215 Julio Cesar da Silva Freire
10002013 Marcos Kesley Medeiros da Silva
10003886 Maria Antonieta Gouveia
2 DOS RECURSOS
2.1 O candidato que não teve a sua solicitação de atendimento especial deferida poderá, das 9 horas do dia
13 de novembro de 2017 às 18 horas do dia 14 de novembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_jp_17_cgm: 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 13 de novembro de 2017 às 18 horas do
dia 14 de novembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_jp_17_cgm, 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 – PMJP/CGM, de 21 de setembro de 2017, ou com esta relação.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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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 ou recurso
suplementar.
3.2 A relação final dos candidatos que tiveram a sua solicitação de atendimento especial deferida será
divulgada na data provável de 27 de novembro de 2017, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_jp_17_cgm.
Brasília/DF, 10 de novembro de 2017.
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