
COMISSÃO DO CONCURSO 
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Processo nº 2017.057521 

DECISÃO 

 

Trata-se de recurso tempestivo, interposto por IGOR BORHER, em razão do 

indeferimento de sua solicitação de atendimento especial para realização da prova. 

 

Como causa de pedir, sustenta que é deficiente e por isto necessita de condição 

especial em todas as provas. Comprova que fez o requerimento tempestivamente com 

base na sua deficiência, sendo que o laudo informa quais as necessidades especiais a 

serem atendidas.  

 

Razão assiste ao Requerente. Conforme se verifica do laudo médico juntado às 

fls. 05/06, o Requerente, em razão de sua deficiência, necessita tanto de prova ampliada, 

quanto de tempo adicional. Não se trata de simples requerimento do candidato e sim, de 

solicitação médica. 

 

Acrescente-se que o candidato, no ato de sua inscrição, cumpriu o item 7 do 

edital, tendo comprovado a deficiência e a necessidade de atendimento especial para a 

realização das provas.  

 

Neste sentido, tendo o candidato comprovado o cumprimento do edital, impõe-

se a reconsideração da decisão, para deferir seu requerimento de atendimento especial 

de tempo adicional e letra ampliada para realização da prova. Publique-se.  

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2017. 
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