
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

XXXVIII 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 XXXVIII Concurso Público para Provimento de
Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Desembargadora
Maria Doralice Novaes, comunica os despachos exarados nos requerimentos dos seguintes candidatos:

• Ademilton Cerqueira de Faria – inscrição  4207 - Despacho – “ Defiro a utilização de mesa e cadeira
separadas”.

• Adilson  de  Souza  -   inscrição  3635 –  Despacho  –  “  Defiro  o  uso  de  aparelho  auditivo  durante  a
realização da prova”.

• Alberto Issamu Oda – inscrição 3958 -  Despacho - “ Defiro a confecção da prova ampliada com fonte
18”.

• Ana Maria da Silva Martins – inscrição 3193 – Despacho: “Defiro o uso de aparelho de monitoramento
de glicemia (da candidata) no decorrer das provas”.

• André  Luiz  Naves  Silva  Ferraz  –  inscrição  3071  -  Despacho:  ”O  candidato  deverá  valer-se  dos
elevadores existentes no local da prova. Defiro o tempo adicional de até no máximo 60 minutos”.

• Celio Renato Machado – inscrição 609 – Despacho: “ Defiro, somente, o tempo adicional de até no
máximo 60 minutos para realização das provas”.

• Débora Pereira dos Santos – inscrição 2498 - Despacho: “ A candidata deverá valer-se dos elevadores
existentes no local da prova”.

• Felipe Perito de Bem – inscrição 3954 - Despacho: “ Atenda-se”.
• Fabiana Aparecida Santos – inscrição 4882 – Despacho: “Defiro o pedido para que um fiscal faça a

leitura da prova à candidata e o tempo adicional de até no máximo 60 minutos”.
• Francielle de Souza Macedo – inscrição 2020 – 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 a prova em sala individual”.  

• Glorilene das Graças Coelho - inscrição 1261 - Despacho: “Defiro o pedido para que um fiscal auxilie a
candidata na transcrição das respostas. A candidata realizará a prova em sala individual.  Os demais
pedidos serão analisados se a candidata for aprovada na prova objetiva seletiva.

• João Urias Gomes Neto – inscrição 2159 – Despacho:  “Defiro a utilização de mesa e  cadeira para
realização da prova. O candidato deverá valer-se dos elevadores existentes no local da prova”.

• José Francisco de Araújo - inscrição 1835 - Despacho: “Defiro a confecção da prova ampliada com fonte
18, tempo adicional de até no máximo 60 minutos e, se aprovado na prova objetiva seletiva, uso de lupa
para as demais provas”.  

• José Roberto Motta Tibau – inscrição 2990 - Despacho: “Defiro os pedidos para que o candidato realize
a prova em sala individual, fiscal para auxiliá-lo na transcrição do gabarito da prova, prova fonte 18, uso
de lupa (do próprio candidato) e tempo adicional de no máximo 60 minutos. Os demais pedidos serão
analisados se o candidato for aprovado na prova objetiva seletiva”. 

• Juliana Barros Maia Vinagre – inscrição 460 - Despacho: “ A candidata deverá valer-se dos elevadores
existentes no local de prova”. 

• Juliana Katherine Rêgo Gomes Feitor - inscrição 3660 - Despacho: “ A candidata deverá valer-se de
banheiros  existentes  no  corredor  da  Universidade,  devendo o  fiscal  da  sala  ser  orientado a  dar-lhe
atendimento prioritário na utilização dos mesmos”. 

• Letícia Morais de Menezes – inscrição 3456 - Despacho: “ Defiro o requerido nos itens a e b”.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

• Mára  Cristina  Machado  Rodrigues  –  inscrição  14  –  “Defiro  o  uso  de  aparelho  auditivo  durante  a
realização da prova”.

• Márcia de Freitas Silva – inscrição 20 - “ Defiro a confecção da prova ampliada com fonte 16 e tempo
adicional de 30 minutos, conforme requerido”.

• Márcio Aparecido da Cruz – inscrição 3392 – 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”.

• Marcos Tadeu Serra Corrêa – inscrição 2562 - Despacho: ”O candidato deverá valer-se dos elevadores
existentes no local da prova”.

• Maria Claudia Pardo Tenório – inscrição 5305 - Despacho: “Defiro a confecção da prova com fonte 16 e
uso de lupa”.

• Maria Luiza Monteiro Lobato – inscrição 3286 – Despacho – “Defiro o tempo adicional  de  até no
máximo 60 minutos”.

• Natália Maria Sampaio de Albuquerque – inscrição 1719 – “ Defiro a utilização de mesa para realização
da prova. A candidata deverá valer-se dos elevadores existentes no local da prova”.

• Renata Accorinte Lavezo - inscrição 1063 - Despacho: “Defiro os pedidos para que a candidata realize a
prova em sala individual ( a candidata deverá valer-se dos elevadores existentes no local da prova), fiscal
para auxiliá-la a transcrever as respostas e tempo adicional de até no máximo 60 minutos”. 

• Rosemeire de Souza Oliveira Cruz - inscrição 4236 – Despacho: “ Defiro a saída temporária da sala de
prova para amamentação, destacando-se que a candidata não fará jus a tempo adicional”.

• Rui de Lima Bueno – inscrição 1582 – Despacho: “ Defiro a utilização de mesa e cadeira para realização
da prova”.

• Sergio  Henrique  Guilhem Rosa  –  inscrição  3858  –  Despacho:  “  Defiro  a  utilização  de  mesa  para
realização da prova”.

• Vaneska  Tedeschi  Pivatelli  -  inscrição  1236  -  Despacho:  “  Defiro  a  utilização  de  mesa  e  cadeira
separadas e uso de assento móvel (ergônomico e estofado) trazido pela candidata”.

São Paulo, 14 de maio de 2013.

Maria Doralice Novaes
Desembargadora Presidente do Tribunal e da Comissão do Concurso


