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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
XVI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO – 1ª REGIÃO 
 

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 Atendimento Especial 

10000172 Angenilton Neto Viana                                       Mesa para cadeira de rodas; sala térrea; 

10015382 Camila Vilar Queiroz                                        

Mesa e cadeira separadas - acolchoada; prova 

ampliada, com Folha de Respostas e ou Folha de 

Texto Definitivo normal (formato A4); sala 

individual 

10005535 Camilo Franco Sales                                         

Prova Ampliada com Folha de Respostas e ou 

Folha de Texto Definitivo normal (Formato A4) 

10000758 Claudia do Socorro Moraes Costa                             

Auxílio no preenchimento da folha de respostas 

e/ou prova discursiva (dificuldade/impossibilidade 

de escrever);  prova superampliada com Folha de 

Respostas e Folha de Texto Definitivo normal em 

formato A4; tempo adicional de prova (uma hora) 

10007614 Edson Alves de Oliveira                                     Mesa e cadeira separadas – acolchoada 

10002855 Eudes de Aguiar Ayres                                       

Prova ampliada com Folha de Respostas e/ou 

Folha de Texto Definitivo Ampliada (Formato A3); 

tempo adicional de prova (uma hora) 

10003660 Helio Daniel de Favare Baptista                             Autorização para uso de bomba de insulina 

10014717 Ingrid Silva Ribeiro de Andrade                             Sala para amamentação 

10014736 Itaci Mattos Silvio                                          Mesa para cadeira de rodas; sala térrea 

10002813 Jales Carvalho da Silva Junior                              

Auxílio no preenchimento da folha de respostas 

e/ou prova discursiva (dificuldade/impossibilidade 

de escrever); mesa para cadeira de rodas; sala 

individual; sala térrea; tempo adicional de prova 

(uma hora) 

10006724 

Jaqueline Maria de Macedo Fernandes 

de Araujo                Sala térrea 

10019460 Josiane Vasconcelos Barbosa                                 Sala para amamentação; 

10013465 

Josianne Amelia Correa de Souza 

Fernandes                    

Prova ampliada, com Folha de Respostas e/ou 

Folha de Texto Definitivo normal (formato A4); 

10005448 Leoncio Vieira de Morais                                    Mesa para cadeira de rodas; sala térrea; 

10014556 Liana Carvalho Sousa                                        

Autorização para uso de Reglete; auxílio na leitura 

da prova (Ledor); auxílio no preenchimento da 

Folha de Respostas e/ou prova discursiva 

(dificuldade/impossibilidade de escrever); 

Computador com software Virtual Vision versão 

6.0; tempo adicional de prova  

10014641 Lorena Machado Rogedo                                       Sala para amamentação 

10009441 Luiz Carlos de Araujo Silva                                 

Auxílio no preenchimento da folha de respostas 

e/ou prova discursiva (dificuldade/impossibilidade 

de escrever); mesa e cadeira separadas 

10002883 Marcelo Moreira Prado                                       Sala térrea 
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10017472 Marcelo Zilotti                                              

Prova Ampliada com Folha de Respostas e ou 

Folha de Texto Definitivo normal (formato A4); 

10012125 Marcilaine Faustina de Oliveira                             Sala para amamentação 

10002991 Maria Aparecida de Almeida Araujo                           

Autorização para uso de prótese auditiva; prova 

ampliada com Folha de Respostas e/ou Folha de 

Texto Definitivo ampliado (formato A3); 

10011233 Mariana Vasconcelos Dias                                    

Mesa e cadeira separadas - acolchoada; sala 

individual; sala térrea 

10016401 Mariana Vicente Riva                                        Sala para amamentação 

10002435 Marilia Ramos de Oliveira                                   Mesa e cadeira separadas 

10010079 Monalisa Costa e Silva                                      Sala individual; sala térrea 

10012591 Naiane Aleluia Santos de Sousa                              

Auxílio na leitura da prova (ledor); auxílio no 

preenchimento da folha de respostas e/ou prova 

discursiva (dificuldade/impossibilidade de 

escrever); prova superampliada com Folha de 

Respostas e Folha de Texto Definitivo ampliadas  

(formato A3); tempo adicional 

10019073 Newton Rodrigues Junior                                     Autorização para uso de prótese auditiva 

10014415 Neyrimar Furukawa Barreto                                   

Autorização para uso de óculos escuros; auxílio na 

leitura da prova (Ledor); auxílio no preenchimento 

da folha de respostas e/ou prova discursiva 

(dificuldade/impossibilidade de escrever); 

computador com software editor de texto; 

computador com software Jaws; sala individual; 

tempo adicional de prova (uma hora) 

10006065 Rafael Jose de Queiroz Souza                                Autorização para uso de prótese auditiva 

10017338 Ticiana Dantas Villalva                                     Mesa e cadeira separadas; sala térrea 

10012068 Vitor Cesar Silva Xavier                                    Tempo adicional de prova (uma hora) 

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 23 de junho 
de 2015, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/trf1_15_juiz.  

2.1.1 O Cespe 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, 19 de junho de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


