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DECISÃO 

 

Trata-se de requerimento formulado pela candidata 

Ticiana Gonçalves Pereira Pires, inscrita pelo critério de Admissão, no LIX 

Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das 

Atividades Notariais e/ou Registrais, no qual solicita a designação de sala 

especial para a realização da Prova Escrita e Prática, caso haja a 

necessidade de amamentar, em razão de se encontrar com 36 semanas 1 

dia de gestação. 

 

De acordo com o disposto no item 5.29 do Edital do 

LIX Concurso Público, a candidata que tiver a necessidade de amamentar 

durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, sendo 

esta indicação de sua inteira responsabilidade, cuja pessoa deverá 

possuir maioridade legal, que ficará com a guarda da criança em local 

reservado e diferente do local de prova da candidata, ocorrendo a 

amamentação nos momentos que se fizerem necessários e em sala 

reservada, tendo a candidata, neste momento, a companhia tão somente 

de um fiscal, do sexo feminino, além de não ser dado nenhum tipo de 

compensação em relação ao tempo de prova perdido com a 

amamentação. A ausência de um acompanhante impossibilitará a 

candidata de realizar a prova.  

 

O Edital estabelece ainda que, item 5.30, o 

acompanhante que ficará responsável pela criança também deverá 

permanecer no local designado pela Coordenação, e se submeterá a 

todas as normas constantes do mesmo, inclusive no tocante ao uso de 

equipamento eletrônico e celular, bem como deverá apresentar um dos 



documentos previstos no item 10.8b para acessar e permanecer no local 

designado. 

 

Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Serviço 

de Concursos Públicos, da Divisão de Captação, do Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas, para dar ciência à Cetro Concursos da 

condição especial da candidata Ticiana Gonçalves Pereira Pires, inscrita 

pelo critério de Admissão, bem como providenciar a publicação e posterior 

arquivamento destes autos. 

 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2018. 

 

 

Desembargadora DENISE NICOLL SIMÕES 

Presidente da Comissão do Concurso 
 
 
 
 
 


