
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

XXXIX 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 XXXIX 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:

• Adilson de Souza -  inscrição 531 – Despacho – “ Defiro o uso de aparelho auditivo durante a realização
das provas”.

• Alberto Issamu Oda – inscrição 167 -  Despacho - “ Defiro a confecção da prova ampliada com fonte
superior a 18”.

• Carolina  Mesquita  Vieira  –  inscrição  4704  –  “Defiro  a  saída  temporária  da  sala  de  prova  para
amamentação, destacando-se que a candidata não fará jus a tempo adicional”.

• Celio Renato Machado – inscrição 354 – Despacho: “ Defiro, somente, o tempo adicional de até no
máximo 60 minutos para realização das provas”. 

• Débora Doimo da Costa – inscrição 4827 – Despacho: “ Defiro a saída temporária da sala de prova para
amamentação, destacando-se que a candidata não fará jus a tempo adicional”.

• Evandro Luis Fontes da Silva – inscrição 4390 – Despacho: “O pedido será analisado se o candidato for
aprovado na prova objetiva seletiva.”.

• Fabiana Aparecida Santos – inscrição 4311 – Despacho: “Defiro os pedidos para que um fiscal faça a
leitura da prova à candidata, a auxilie na transcrição das respostas e tempo adicional de até no máximo
60 minutos. A candidata fará prova em sala individual”.

• Felipe Perito de Bem – inscrição 661 - Despacho: Despacho: “ Defiro a utilização de mesa e cadeira para
realização das provas”.

• Fernanda dos Santos Almeida – inscrição 3074 – Despacho: “Defiro a utilização de mesa para realização
das provas”.

• Francielle de Souza Macedo – inscrição 152 - 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”.

• Gilmar Rodrigues de Toledo – inscrição 352 – Despacho: “ Defiro os pedidos para que um fiscal auxilie
o candidato na leitura das provas e tempo adicional de no máximo 60 minutos. O candidato realizará a
prova em sala individual”. 

• Glorilene das Graças Coelho - inscrição 757 - 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.

• Guilherme Braz Cayres – Inscrição 2997 – Despacho: “ Defiro a confecção da prova ampliada com fonte
16”. 

• Gustavo Pereira Farah – inscrição 5698 – Despacho: “Defiro o tempo adicional de até no máximo 60
minutos para realização das provas”.

• Gustavo Schmidt – inscrição 796 – Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo (implante coclear)
durante a realização das provas”.
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• Iracema Mazzetto Cadide – inscrição 3037 – Despacho: “Ante o exposto, se a candidata for aprovada na
prova objetiva seletiva,  defiro o tempo adicional  de até no máximo 60 minutos para realização das
demais provas”.

• Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho – inscrição 2107 – Despacho: “Defiro o item 1 desde que este E.
Regional tenha o programa requerido, bem como fone de ouvidos. Defiro, ainda, que um fiscal auxilie o
candidato na transcrição das respostas e tempo adicional de até no máximo 60 minutos. O candidato fará
prova em sala individual. O deferimento dos demais pedidos ficarão a cargo do Presidente da Comissão
Examinadora da Prova”.

• João Urias  Gomes Neto – inscrição 2601 – 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 236 - 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”.  

• Juliana Katherine Rêgo Gomes Feitor - inscrição 1833 - 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”. 

• Luiz Alberto Dutra Schmidt – inscrição 2724 – Despacho: “Defiro a utilização de mesa para realização
das provas”.

• Márcia de Freitas Silva – inscrição 1700 – Despacho: “ Defiro a confecção da prova com fonte 18 e
gabarito ampliado e tempo adicional de 30 minutos, conforme requerido”.

• Márcio Aparecido da Cruz – inscrição 251 – 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. O
candidato fará prova em sala individual”.

• Maria Claudia Pardo Tenório – inscrição 823 - Despacho: “Defiro a confecção da prova com fonte arial
18”.

• Maria  Luiza Monteiro Lobato – inscrição 2720 – Despacho – “Defiro o tempo adicional  de até  no
máximo 60 minutos para realização das provas”.

• Mariana de Barros Pena Ribeiro Paiva – inscrição 68 – Despacho: “ Defiro a saída temporária da sala de
prova para amamentação, destacando-se que a candidata não fará jus a tempo adicional”.

• Maurélio Peters – inscrição 5541 – Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo durante a realização
das provas”.

• Natália Maria Sampaio de Albuquerque – inscrição 795 – “ Defiro a utilização de mesa para realização
da prova”. A candidata deverá valer-se dos elevadores existentes no local da prova”.

• Rafael  Santos da Silva - inscrição 810 – Despacho: “ Defiro a confecção da prova com fonte 18 e
tempo adicional de até no máximo 60 minutos”.

• Renata Accorinte Lavezo - inscrição 397 - 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”. 

• Rui de Lima Bueno – inscrição 574 – Despacho: “ Defiro a utilização de mesa para realização das
provas”.

• Sergio Moraes de Oliveira – inscrição 4496 – Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo  durante a
realização das provas.

• Vaneska Tedeschi Pivatelli - inscrição 361 - Despacho: “ Defiro a utilização de mesa e cadeira separadas
e uso de assento móvel (ergônomico e estofado) trazido pela candidata”.

• Veronica Carneiro de Aguiar – inscrição 598 – Despacho: “Defiro os pedidos de mesa e cadeira para
realização  das  provas,  fiscal  para  transcrever  as  respostas  e  tempo adicional  de  até  no  máximo 60
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minutos. A candidata fará prova em sala individual. Os demais pedidos serão analisados se a candidata
for aprovada na prova objetiva seletiva”.

• Wesley de Castro Dourado Cordeiro - Despacho: “Defiro o uso de aparelho auditivo durante a realização
das provas”.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2014.

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


