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CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº 001/2019) 

 
EDITAL Nº 004/2020 

DIVULGA LISTA DE CANDIDATOS COM SOLICITAÇÃO(ÇÕES) DE PARTICIPAÇÃO, NESTE 

CONCURSO, COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU DE SOLICITAÇÃO(ÇÕES) DE 

PROVA/CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA(S) 

 

A Câmara Municipal de Boituva e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, à vista do Edital nº 001/2019, de 

Abertura de Inscrições, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo do Município 

de Boituva de 29.11.2019, rerratificado conforme publicações no Diário Oficial Eletrônico 

do Legislativo do Município de Boituva de 06.12.2019 e de 16.12.2019, que se referem ao 

Concurso Público para vários cargos – DIVULGAM a lista de candidatos com 

solicitação(ções) de participação, neste Concurso, como pessoa com deficiência e a lista 

de solicitação(ções) de prova/condições especiais para a realização de prova(s). 

 

1. LISTA DE CANDIDATO(S) COM SOLICITAÇÃO(ÇÕES) DE PARTICIPAÇÃO COMO PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA. 

A lista de solicitação(ções) de participação como candidato com deficiência figura em 

ordem alfabética geral, contendo: o número de inscrição do candidato (INSCRIÇÃO); o 

nome do candidato (NOME); o número do documento de identidade do candidato 

(DOCTO); cargo que o candidato está inscrito (OPÇÃO); o tipo de deficiência declarado, 

pelo candidato, na ficha de inscrição (TIPO); a declaração do candidato, na ficha de 

inscrição, de ser ou não pessoa com deficiência (DEFICIENTE); o resultado da solicitação 

(RESULTADO) e a justificativa para o deferimento ou para o indeferimento de participação 

como pessoa com deficiência (JUSTIFICATIVA). 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCTO OPÇÃO TIPO DEFICIENTE RESULTADO JUSTIFICATIVA 

76235769 

ALESSANDRA 

CRISTINA SANT 

ANNA 

25339714 
Agente 

Administrativo 
Visual Sim Deferido 

 

77646479 

ALINE CRISTIANE 

DA SILVA 

MODENA 

45761815 Analista Jurídico Múltipla Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 
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de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

77299574 
CAMILA FERRAZ 

DA SILVA 
32790857 

Agente 

Administrativo 
Física Sim Deferido 

 

77609867 
DANIEL PINHEIRO 

DE ALMEIDA 
22459481 

Agente 

Administrativo 
Auditiva Sim Deferido 

 

76419525 
EDEMILSON ELOY 

DE OLIVEIRA 
14302509 

Agente 

Legislativo 
Múltipla Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 
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candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

77683293 

FERNANDO 

BELIZOTTI DA 

SILVA 

25946733 

Agente de 

Contabilidade e 

Finanças 

Visual Sim Deferido  

76269841 
JOSE RUBENS DE 

OLIVEIRA 
19438252 

Agente 

Administrativo 
Auditiva Sim Deferido  

77528107 
JOSE SAMUEL 

GOMES LIMA 
48459153 

Agente 

Administrativo 
Física Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

76169650 
LEONARDO 

AFFONSO 
29691185 

Agente 

Administrativo 
Física Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 
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autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

76187519 
LEONARDO 

AFFONSO 
29691185 

Agente 

Legislativo 
Física Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 



CÂMARA DE VEREADORES

BOITUVA

Rua Vereador Olímpio de Barros, 100
Jd.Oreana - Boituva/SP - CEP 18550-000
Fone: (15) 3363-9090
E-mail: camara@camaraboituva.sp.gov.br
www.camaraboituva.sp.gov.br
CNPJ: 01.839.446/0001-77

 
 

5 

 

 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

76187721 
LEONARDO 

AFFONSO 
29691185 

Agente de 

Contabilidade e 

Finanças 

Física Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

76187861 
LEONARDO 

AFFONSO 
29691185 Analista Jurídico Física Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 
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médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

77284828 LUANE DA SILVA 48190387 
Agente 

Legislativo 
Física Sim Deferido  

77192460 
MARCOS JOSE 

VIEIRA MARTINS 
47769883 Analista Jurídico Visual Sim Deferido  

76526135 
NOEMI 

CARDOSO 
4462115 

Agente 

Administrativo 
Física Sim Deferido  

77387945 
PHILIP RICHARD 

BELO LANDERS 
43528552 Analista Jurídico Mental Sim Deferido  

77708911 

ROSANA 

MARCILIO DO 

NASCIMENTO 

PAULO DE 

FREITAS 

58897325 
Agente 

Administrativo 
Visual Sim Deferido  

77668316 

ROSI SOARES 

DOS SANTOS 

CRUZADO 

1646504070 
Agente 

Legislativo 
Auditiva Sim Deferido  

77149920 
SANDRO JOSE 

AGOSTINHO 
24704004 

Agente de 

Contabilidade e 
Visual Sim Deferido  
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Finanças 

77721152 

TATHIANE 

FONSECA 

BICUDO 

47394402 
Agente 

Administrativo 
Física Sim Indeferido 

Indeferido com base no item 

6. alíneas b. e b1. do Edital 

001/2019 de Abertura de 

Inscrições: enviar laudo 

médico (original ou cópia 

autenticada), que ateste a 

espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa 

referência ao código 

correspondente da 

Classificação Internacional 

de Doença – CID da 

doença que acomete o 

candidato e que tenha sido 

expedido no prazo máximo 

de 12 (doze) meses 

anteriores ao término do 

período de inscrições deste 

Concurso. O laudo médico 

deverá conter, ainda, o 

nome completo do 

candidato, o número do 

documento de identidade 

(RG) do candidato, o 

número do CPF do 

candidato, bem como o 

nome, a assinatura e o CRM 

do profissional responsável 

pela emissão do laudo. 

76249530 

TATIANA DANIELE 

DOS SANTOS 

TOBIAS 

41454722 Analista Jurídico Física Sim Deferido  

76935833 
THAISA AZEVEDO 

LEMOS MOREIRA 
49174720 Analista Jurídico Mental Sim Deferido  

76112250 
TIAGO DE 

ARAUJO CABRAL 
400524247 

Agente 

Legislativo 
Visual Sim Deferido  

 
2. LISTA DE CANDIDATO(S) COM SOLICITAÇÃO(ÇÕES) DE ACESSIBILIDADE, OU SEJA, DE 

CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVA(S). 

A lista de candidatos com solicitação(ções) de acessibilidade, ou seja, de condição 

especial para realização de prova(s), figura em ordem alfabética geral, contendo: o 

número de inscrição do candidato (INSCRIÇÃO); o nome do candidato (NOME); o número 

do documento de identidade do candidato (DOCTO); cargo que o candidato está inscrito 
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(OPÇÃO); a solicitação de acessibilidade, feita pelo candidato, na ficha de inscrição 

(ACESSIBILIDADE); o resultado da solicitação (RESULTADO) e a justificativa para o 

deferimento ou para o indeferimento de participação como pessoa com deficiência 

(JUSTIFICATIVA). 

 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO OPÇÃO ACESSIBILIDADE RESULTADO JUSTIFICATIVA 

77686829 

CARLOS MELO 

DE ANDRADE 

JUNIOR 

21702178 
Agente 

Administrativo 

Outras – Cadeira 

para canhoto 
Deferido 

 

76751520 
DANIEL GOMES 

BELANGA 
46191027 

Analista 

Jurídico 

Mobiliário 

adaptado 
Deferido 

O coordenador do local 

analisará a possibilidade de 

atendimento conforme as 

condições físicas do prédio 

de aplicação. 

77609867 
DANIEL PINHEIRO 

DE ALMEIDA 
22459481 

Agente 

Administrativo 

Autorização para 

uso de aparelho 

auditivo 

Deferido 
 

76419525 
EDEMILSON ELOY 

DE OLIVEIRA 
14302509 

Agente 

Legislativo 

Mobiliário 

adaptado 
Deferido 

O coordenador do local 

analisará a possibilidade de 

atendimento conforme as 

condições físicas do prédio 

de aplicação 

76240193 

EDVANEIDE 

LOPES 

NASCIMENTO 

46790151 
Agente 

Legislativo 

Prova impressa em 

caracteres 

ampliados (Sem 

fiscal Ledor) – Fonte 

20 

Deferido 
 

77358813 
GUSTAVO 

JANUARIO 
46794592 

Agente 

Administrativo 

Outras – Local com 

Acessibilidade  
Deferido 

Os candidatos serão 

alocados em prédio de fácil 

acesso. O coordenador do 

local analisará a 

possibilidade de 

atendimento conforme as 

condições físicas do prédio 

de aplicação. 

76361470 

JACQUELINE 

REGINA RAMOS 

DA SILVA 

40697910 
Agente 

Legislativo 

Outras – Carteira 

para canhoto 
Deferido  

76073327 

JAMILLE FATIMA 

RODRIGUES 

BONIFACIO 

45146169 
Agente 

Administrativo 

Amamentação 

(informar o nome e 

documento do 

acompanhante 

maior de idade, no 

Deferido  
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campo abaixo) 

77685628 

JOAO ANTONIO 

ESTEVES MENDES 

OSAKA 

308249719 
Agente 

Legislativo 

Outras – Cadeira 

para canhoto 
Deferido  

76869776 

MARIANA 

BASILIO FIOROTO 

GUMBIO 

46758581 
Agente 

Administrativo 

Amamentação 

(informar o nome e 

documento do 

acompanhante 

maior de idade, no 

campo abaixo) 

Deferido  

77699521 
MITIELY SUAN 

BORGES DIAS 
5107003682 

Agente 

Administrativo 

Amamentação 

(informar o nome e 

documento do 

acompanhante 

maior de idade, no 

campo abaixo) 

Deferido  

76177106 
PATRICIA 

CAMPOS 
29057722 

Agente 

Administrativo 

Outras – Carteira 

para canhoto 
Deferido  

77387945 
PHILIP RICHARD 

BELO LANDERS 
43528552 

Analista 

Jurídico 

Outras – Tempo 

Adicional, levar 

apoio costas, 

óculos escuros, 

caderno impresso 

papel cinza milano 

Deferido  

76121526 
RICARDO 

AUGUSTO BELLO 
27040382 

Agente de 

Contabilidade 

e Finanças 

Outras – Carteira 

para canhoto 
Deferido  

77730542 

ROSANA 

IZAQUIEL DA 

SILVA MELO 

33298667 

Agente de 

Contabilidade 

e Finanças 

Amamentação 

(informar o nome e 

documento do 

acompanhante 

maior de idade, no 

campo abaixo) 

Deferido  

77708911 

ROSANA 

MARCILIO DO 

NASCIMENTO 

PAULO DE 

FREITAS 

58897325 
Agente 

Administrativo 

Prova impressa em 

caracteres 

ampliados (Sem 

fiscal Ledor) – Fonte 

16 

Deferido  

76249530 

TATIANA DANIELE 

DOS SANTOS 

TOBIAS 

41454722 
Analista 

Jurídico 

Cadeirante - Local 

de fácil acesso 
Deferido 

Os candidatos serão 

alocados em prédio de fácil 

acesso. 

76112250 
TIAGO DE 

ARAUJO CABRAL 
400524247 

Agente 

Legislativo 

Prova impressa em 

caracteres 

Deferido 

Parcialmente 

DEFERIDO: Prova impressa 

em caracteres ampliados 
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ampliados (Com 

Fiscal Transcritor) 

Fonte 28 

(Com Fiscal Transcritor) e Sala 

Reservada (O coordenador 

do local analisará a 

possibilidade de 

atendimento conforme as 

condições físicas do prédio 

de aplicação). INDEFERIDO: 1 

HORA A MAIS DE PROVA 

(Indeferido com base no 

item 6. alínea b2.:O tempo 

para a realização da(s) 

prova(s) para o candidato 

que se inscreva e comprove 

ser portador de deficiência 

poderá ser diferente, desde 

que requerido no laudo 

médico, não podendo, 

entretanto, esse tempo 

adicional ultrapassar 60 

(sessenta) minutos). 

 

3. O candidato com indeferimento na solicitação de participação como com 

deficiência e/ou com indeferimento na solicitação de acessibilidade para realização de 

prova(s) poderá protocolar recurso no período das 10 horas de 20 de fevereiro de 2020 às 

23h59 de 21 de fevereiro de 2020, pelo site www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato – 

RECURSOS”, seguindo as instruções ali contidas. 

3.1. O recurso deverá ser elaborado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso 

para o indeferimento relativo à participação do candidato como pessoa com deficiência 

e/ou 1 (um) recurso relativo ao indeferimento de solicitação relativa à acessibilidade. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

Boituva, 19 de fevereiro de 2020. 

 

Pedro Teodoro Filho  

Presidente da Câmara 

http://www.vunesp.com.br/
https://www.vunesp.com.br/AreaCandidato

