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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, considerando 

apenas as inscrições pagas e as isentas, sem considerar as homologações das inscrições, na seguinte 

ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial deferido. 

Inscrição Nome Atendimento Especial 

13129054 

Ana Karolyne Marqui Martins 

Granado                          Auxílio na leitura da prova (Ledor)  

13124083 Bernardo Moreira Amado Barros                               Sala individual  

13132088 Breno Lima Madureira Costa                                  Sala individual  

13128671 Bruno Bersan Menezes                                        

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

13109540 Catarina Mirhessis da Silva                                 Tempo Adicional de Prova (1 Hora)  

13132538 Davi Leal de Araujo                                         

Auxílio na leitura da prova (Ledor TDAH)  

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

14262686 Dayana Taina Alves da Silva                                 

Auxílio na leitura da prova (Ledor TDAH)  

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

Tempo Adicional de Prova (1 Hora)  

13132520 Erica Cristina Lopes Silva                                  

Mesa e cadeira separadas - acolchoada  

Sala térrea  

13104584 Guilherme da Silva Bitencourt                               

Autorização para uso de óculos escuros  

Prova Ampliada, com Folha de Respostas e ou Folha de 

Texto Definitivo Normal (Formato A4)  

13165397 Ingrid da Silva Paiva                                       

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

13104878 

Isabella Marques de Almeida 

Santos                           

Auxílio na leitura da prova (Ledor)  

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

13132518 Joyce Sousa Lisboa                                          Autorização para uso de lenço, boné e/ou óculos escuros  

13102181 Lana Pires Fialho                                           Auxílio na leitura da prova (Ledor)  
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13129481 Lilian Dias Cardoso Pinheiro                                

Autorização para uso de lenço, boné e/ou óculos escuros  

Sala individual  

Sala térrea  

13136637 Luarah Clara Santarem Pereira                               

Intérprete de LIBRAS  

Leitura labial  

13137873 Marcella Costa Lobo Garcia                                  Autorização para uso de bomba de insulina  

13142509 Marcos Paulo Amorim Ribeiro                                 Autorização para uso de bomba de insulina  

13100691 

Maria de Fatima da Silva 

Almeida                             

Prova Superampliada com Folha de Respostas e Folha de 

Texto Definitivo ampliada em formato A3  

13113270 Mateus Duarte Goncalves Lima                                Auxílio na leitura da prova (Ledor TDAH)  

13123878 

Matheus Augusto de Souza 

Moura                               

Auxílio na leitura da prova (Ledor TDAH)  

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

14254410 Pedro Henrique Muniz de Matos                               

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

14215909 Pedro Yuri Magalhaes                                        Intérprete de LIBRAS  

14142975 

Rodrigo Lima de Vasconcelos 

Santos                           

Auxílio na leitura da prova (Ledor TDAH)  

Auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou 

prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever)  

Sala individual  

13129033 Saulo Moraes Eminergidio                                    

Autorização para uso de prótese auditiva  

Intérprete de LIBRAS  

13150602 Stefany da Silva Marques                                    Intérprete de LIBRAS  

1.1 Relação final dos candidatos sub judice que tiveram a solicitação de atendimento especial deferida, 

considerando apenas pagamentos e isenções, sem considerar homologações, na seguinte ordem: 

número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial deferido. 

Inscrição Nome Atendimento Especial 

13115758 Lucas Mendes Monteiro                                       Auxílio na leitura da prova (Ledor Dislexia)  

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 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 20 de 
novembro de 2015, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas.  
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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 visualização das respostas aos recursos.  

                                                    

Brasília/DF, 13 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


