
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

XL Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região

Edital

                        A Presidente do Tribunal e da Comissão do XL Concurso Público para Provimento de Cargos
de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal  Regional  do Trabalho da 2ª  Região,  Desembargadora Silvia
Regina Pondé Galvão Devonald,  comunica os despachos exarados nos pedidos especiais dos candidatos
portadores de deficiência e não portadores de deficiência, o quanto segue:

 Adilson  de  Souza  -   inscrição  3780  –  Despacho –  “  Defiro  o  uso  de  aparelho  auditivo  durante  a
realização das provas”.

 Alberto Issamu Oda - inscrição 454 -  Despacho - “ Defiro a confecção da prova ampliada com fonte  18
e tempo adicional de até no máximo 60 minutos para realização das provas”.

 Alexsmárcio  Aparecido  Mariano  de  Oliveira  –  inscrição  273  –  “O  candidato  deverá  valer-se  dos
elevadores existentes no local de prova”.

 Anny Karla Oliveira da Silva – inscrição 5322 – “ Defiro o pedido para que a candidata realize as provas
em sala individual”.

 Celio Renato Machado - inscrição 38 – Despacho: “ Defiro a utilização de mesa e tempo adicional de até
no máximo 60 minutos para realização das provas”. 

 Daniel Gemignani - inscrição 245 – Despacho: Defiro os pedidos de tempo adicional de até no máximo
60  minutos  para  realização  das  provas,  se  necessário  um  fiscal  para  auxiliá-lo  na  transcrição  das
respostas, bem como que os cadernos de questões sejam impressos em papel reciclado”.

 Edson Alves  de  Oliveira  -  inscrição  1450 –  Despacho:  Defiro  a  utilização  de  mesa  e  cadeira  para
realização das provas”.

 Fabiana Aparecida Santos – inscrição 178 – Despacho: “Defiro o pedido para utilização de computador
com leitor de tela (software de voz) como requerido, desde que este E.  Regional  tenha o programa
requerido. Defiro o tempo adicional de até no máximo 60 minutos e a presença de um ledor para auxiliar
a candidata. A candidata fará prova em sala individual”.

 Fabio  de  Carvalho  –  Despacho:  “  Defiro  os  pedidos  para  que  um  fiscal  auxilie  o  candidato  no
preenchimento do cartão de respostas, tempo adicional de até no máximo 60 minutos para realização das
provas e tempo necessário para transcrição das respostas . Defiro, ainda, desde que este E. Regional
possa atender, o uso de computador com teclado, mouse e editor de textos nas provas discursivas se
aprovado na prova objetiva, sendo que o fiscal de sala deverá transcrever as respostas, para que as provas
não sejam identificadas. O candidato realizará as provas em sala individual.

 Francielle  de  Souza  Macedo –  inscrição  1572 –  Despacho –  “Defiro  o  pedido  para  que  um fiscal
auxilie  a  candidata  na  transcrição  das  respostas  e  tempo  adicional  de  no  máximo  60  minutos.  A
candidata realizará as provas em sala individual”.

 Glorilene das Graças Coelho - inscrição 3379 - Despacho: “Defiro o pedido para que um fiscal auxilie a
candidata no preenchimento do cartão de respostas, tempo adicional de até no máximo 60 minutos para
realização das provas e tempo necessário para transcrição das respostas. Defiro, ainda, desde que este E.
Regional  possa atender, o uso de computador nas provas discursivas se aprovada na prova objetiva,
sendo que o fiscal de sala deverá transcrever as respostas, para que as provas não sejam identificadas. A
candidata realizará a prova em sala individual. 

 Joaquim Salles Nascimento - inscrição 5271 – Despacho: “ O pedido deverá ser feito ao fiscal de sala
que providenciará uma distância maior entre a cadeira do candidato nos dias de realização das provas”.
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 João Urias Gomes Neto – inscrição 417 – Despacho: “ Defiro a utilização de mesa e cadeira para realização das
provas. O candidato deverá valer-se dos elevadores existentes no local de prova”.

 José Francisco de Araújo - inscrição 291 - Despacho: “Defiro a confecção da prova ampliada com fonte
18, tempo adicional de até no máximo 60 minutos para realização das provas e, se aprovado na prova
objetiva seletiva, uso de lupa para as demais provas”.  

 Letícia Morais de Menezes – inscrição 2742 – Despacho: “ Defiro o requerido nos itens a e b e c”.
 Luiz Alberto Dutra Schmidt – inscrição 198 – Despacho: “ Defiro a utilização de mesa e cadeira para

realização das provas”.
 Marcelo Moreira Prado – inscrição 454 – Despacho: “ O pedido deverá ser feito ao fiscal de sala que

providenciará uma distância maior entre a cadeira do candidato nos dias de realização de provas. O
candidato deverá valer-se dos elevadores existentes no local das provas”. 

 Márcia de Freitas Silva - inscrição 682 - Despacho: “Defiro a confecção da prova com fonte 18,  gabarito
ampliado e tempo adicional de no máximo 60 minutos para realização das provas”.

 Márcio Aparecido da Cruz – inscrição 1960 - Despacho: “ Defiro o item 1 desde que este E. Regional
tenha o programa requerido, bem como o item 2. Defiro, ainda, que um fiscal auxilie o candidato na
leitura da prova e transcrição das respostas, bem como tempo adicional de até no máximo 60 minutos e
tempo necessário para transcrição das respostas. O candidato fará prova em sala individual”.

 Marcos Yukio Iazaki - inscrição 342 - Despacho: “ O candidato deverá valer-se dos elevadores existentes
no local de prova”.

 Maria Claudia Pardo Tenório – inscrição 379 - Despacho: “Defiro a confecção da prova ampliada com
fonte arial 18”.

 Maria  Luiza Monteiro Lobato -  inscrição 5291 – Despacho – “Defiro o tempo adicional  de  até  no
máximo 60 minutos para realização das provas”.

 Marisa Aparecida Cordeiro – inscrição 4164 – Despacho: “Defiro o tempo adicional de até no máximo
60 minutos para realização das provas”.

 Maurélio Peters - inscrição 444 – Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo durante a realização das
provas”.

 Paulo Cristiano Tessaro - inscrição 195 – Despacho: “As provas são realizadas em um único local”.
 Rui de Lima Bueno – inscrição 446 – Despacho: “ Defiro o tempo adicional de até no máximo 60

minutos para realização das provas e utilização de mesa e cadeira”.
 Samara  Tavares  Agapto  das  Neves  –  inscrição  1449  –  Despacho:  A candidata  deverá  valer-se  dos

elevadores existentes  no local de provas”.
 Sergio Moraes de Oliveira – inscrição 2535 - Defiro o uso de aparelho auditivo durante a realização das

provas”.
 Tamis Santos Faustino – inscrição 1852 - Despacho: O pedido deverá ser feito ao fiscal de sala que

providenciará uma distância maior entre a cadeira da candidata nos dias de realização das provas”. 
 Vaneska  Tedeschi  Pivatelli  -  inscrição  1365  -  Despacho:  “  Defiro  a  utilização  de  mesa  e  cadeira

separadas e uso de assento móvel (ergônomico e estofado) trazido pela candidata”.
 Vanessa Regina de Brito – inscrição 2768 – Despacho: “ Defiro a confecção da prova com fonte 16 e

tempo adicional de 30 minutos, conforme requerido, para realização das provas”.
 Vanusa Inacio Machado – inscrição 1114 – Despacho: “ Defiro a confecção da prova com fonte 14 e

tempo adicional de até no máximo 60 minutos para realização das provas”.
 Veronica Carneiro de Aguiar - inscrição 1716 – Despacho: “Defiro os pedidos para que um fiscal auxilie

a candidata no preenchimento do cartão de respostas, tempo adicional de até no máximo 60 minutos para
realização das provas e tempo necessário para transcrição das respostas. Defiro ainda, desde que este E.
Regional possa atender, o uso de computador e impressora nas provas discursivas se aprovada na prova
objetiva,  sendo que o fiscal  de  sala  deverá  transcrever  as  respostas,  para  que as  provas  não  sejam
identificadas. Utilização de mesa e cadeira. A candidata realizará a prova em sala individual”. 
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 Wesley de Castro Dourado Cordeiro - inscrição 364 - Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo
durante a realização das provas”.

 Yanna Deiany Ferreira da Silva - inscrição 465 – Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo durante a
realização das provas, bem como o assento na primeira fileira de forma a facilitar a leitura labial”.

 

São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.

Silvia Regina Pondé Galvão Devonald
Desembargadora Presidente do Tribunal e da Comissão do Concurso


