CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DE PROMOTORIA
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AO
CANDIDATO
Eu
____________________________________________________________,
CPF
n.
_______________, venho requerer o TRATAMENTO DIFERENCIADO pela Banca
Examinadora do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas
no cargo de Oficial de Promotoria, inscrição n. _________, de acordo com o Edital Normativo
conforme abaixo:
TIPO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO:
( ) Auxílio para o preenchimento da folha de
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

( ) Auxílio para o preenchimento da

respostas
Auxílio para a leitura das provas
Prova ampliada (fonte entre 14 e 16)
Realização da prova em sala térrea
Apoio para membros específicos do corpo
Sala para amamentação*
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

prova discursiva e de redação
Prova em braile
Prova superampliada (fonte 28)
Mobiliário acessível
Uso de aparelho auditivo **
Tempo adicional **
Outros: ______________________________

* A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar um acompanhante, que ficará em
sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda e cuidado da criança.
** Somente mediante apresentação de laudo médico, emitido por especialista da área da deficiência

INDICAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO:

São Miguel do Araguaia, _____ de __________ de ______.

___________________________
Assinatura do(a) requerente

PARA USO EXCLUSIVO DA BANCA
HOMOLOGADO:

( ) Sim

MOTIVO:

( ) Não
________________________________

ANALISADO EM:

_____/_____/_____

Assinatura do(a) responsável
RECORTAR AQUI 

PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AO
CANDIDATO

Ministério Público do Estado de Goiás – Comarca de São Miguel do Araguaia
Concurso público para provimento do cargo de Oficial de Promotoria
NOME DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO N.:

CARGO:

DATA:

