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MINISTÉRIO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A INSCRIÇÃO DEFERIDA PARA CONCORREREM
NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1 Relação provisória dos candidatos que tiveram inscrição deferida para concorrerem na condição de
pessoa com deficiência, incluídos os candidatos que ainda não tiveram a sua inscrição efetivada com o
pagamento da taxa ou o deferimento da isenção, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.
10000254, Aline Abrahao Scafuto / 10001006, Ana Carina Pereira da Silva / 10001282, Ana Carina Pereira
da Silva / 10001948, Carlos Tiago Silva Adaes / 10001458, Esdras Ferreira de Oliveira / 10002422, Esdras
Ferreira de Oliveira / 10001484, Helton Eduardo de Castro Lins / 10002064, Marcia Debora Batista Paim.
2 DA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PENDENTE
2.1 O candidato disporá do período das 9 horas do dia 9 de setembro de 2015 às 18 horas do dia 11 de
setembro de 2015 (horário oficial de Brasília/DF) para verificar, por meio de link específico disponível no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador, qual(is) pendência(s)
resultou(aram) no indeferimento de sua solicitação para concorrer como candidato com deficiência.
2.2 A documentação pendente a que se refere o subitem anterior poderá ser entregue, pessoalmente ou
por terceiro, das 8 horas às 19 horas (horário oficial de Brasília/DF), nos dias 10 e 11 de setembro de 2015,
na Central de Atendimento do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF; ou enviada via SEDEX ou via carta
registrada com aviso de recebimento, até o dia 11 de setembro de 2015, para a Central de Atendimento do
Cebraspe – Concurso TCU Procurador 2015 (laudo médico) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.
3 DOS RECURSOS
3.1 O candidato que não teve a sua inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com
deficiência poderá interpor recurso contra esse resultado das 9 horas do dia 10 de setembro de 2015 às 18
horas do dia 11 de setembro de 2015 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição
de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 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 verificação das pendências e a interposição de
recurso.
4.2 A relação final dos candidatos que tiveram a sua inscrição deferida para concorrerem na condição de
pessoa com deficiência será divulgada na data provável de 18 de setembro de 2015, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador.
Brasília/DF, 4 de setembro de 2015.

