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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRMV-RJ  
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

RESULTADO PRELIMINAR 
SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL  

 

1 DAS SOLICITAÇÕES DEFERIDAS  
1.1 Relação dos candidatos que cumpriram as formalidades do item 7 do Edital nº 1 (abertura) do Concurso Público, e suas alterações, 
e tiveram a solicitação de atendimento especial deferida, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética e atendimento especial deferido. 
 
588.02199791/9, ADALBERTO LOPES JANUARIO, Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02204914/2, 
ALESSANDRA CRISTINA ALVES DA SILVA, Prova ampliada / 588.02204159/0, ALEXANDRE MOTTA MOURA LIMA, Cadeira para canhoto / 
588.02200243/6, ALINE REIS ARAUJO, Autorização para uso de prótese auditiva / 588.02203114/2, AMAURI MARCUS CONCEICAO DA 
SILVA, Cadeira para canhoto / 588.02204324/0, BRUNO SILVA DOS SANTOS, Tempo adicional de prova (1 hora) / 588.02206930/5, 
CAMILA MOSE FERREIRA DA FONSECA, Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02201797/5, CARLOS 
ALBERTO LAGES BASTOS, Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02201372/4, CELESTE SANTOS DIAS, Cadeira 
para canhoto / 588.02179398/0, CLAUDETE DA SILVA SIMONI AZEVEDO, Prova ampliada / 588.02197850/8, CLAUDIA MELLO DE 
ALMEIDA, Cadeira para canhoto / 588.02202482/8, DANIEL FERREIRA CORREA, Prova ampliada; Mesa e cadeira separadas; Sala em 
andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02207407/4, DANIELA FONSECA GUSMAO, Cadeira para canhoto / 
588.02208489/4, FABIO PEREIRA LYRA, Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador; Cadeira para canhoto / 
588.02206961/8, FLAVIO DA SILVA RODRIGUES, Ledor; Auxílio no preenchimento / 588.02181516/6, GABRIEL WINITSKOWSKI CRUZ E 
SOUZA, Cadeira para canhoto / 588.02205386/0, GABRIELA CARDOSO FERNANDES FERREIRA, Sala para amamentação (autorização para 
levar acompanhante maior de 18 anos) / 588.02180417/4, GUILHERME RIBEIRO CARVALHO, Cadeira para canhoto / 588.02183005/9, 
ISABELA TERRA ROCHA, Tempo adicional de prova (1 hora) / 588.02185732/5, JAQUELINE TAITSON VIEIRA, Cadeira para canhoto / 
588.02208864/0, JESSICA COSTA DO NASCIMENTO, Sala para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 18 anos) / 
588.02203295/7, JESSICA MELINA ARCANJO DE VASCONCELLOS SABINO DA SILVA, Autorização para uso de prótese auditiva / 
588.02204751/6, JOAO PEDRO PINTO NASCIMENTO GOMES, Mesa e cadeira separadas; Sala em andar térreo e(ou) autorização para 
uso de elevador / 588.02205226/2, KELY DA COSTA SILVA RAMOS, Mesa e cadeira separadas; Tempo adicional de prova (1 hora); Sala 
em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02201348/6, KLEVERTON JOSUE SILVA, Cadeira para canhoto / 
588.02180778/7, LARISSA DANTAS DE CASTRO, Cadeira para canhoto / 588.02202455/0, LAVINIA ABREU BARBOSA, Autorização para 
uso de medicação; Tempo adicional de prova (1 hora); Cadeira para canhoto / 588.02202550/3, LAYLLA CRISTINE PEREIRA DA SILVA, Sala 
para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 18 anos) / 588.02200690/2, LIDCE MARIA COSTA CALDAS, Sala em 
andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02203826/2, LIDIAN CRISTINA DA ROSA, Auxílio no preenchimento; Mesa e 
cadeira separadas; Tempo adicional de prova (1 hora); Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02203930/4, 
LUIZ FELIPE FELIX THOMAZ DA SILVA, Cadeira para canhoto / 588.02206122/6, LUIZ PAULO DO NASCIMENTO MATOS, Prova ampliada / 
588.02184100/5, LUIZA DE MENDONCA FERRARI GONCALVES, Sala para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 
18 anos) / 588.02199847/4, MARIANA MOURA MAIA COELHO, Sala para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 
18 anos) / 588.02208811/3, MATEUS DOS SANTOS RANGEL, Prova em braile; Ledor; Auxílio no preenchimento; Tempo adicional de prova 
(1 hora) / 588.02204530/0, NAIARA CASTELLON DOS SANTOS, Sala para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 
18 anos) / 588.02181122/8, NEIDE SILVA COELHO SABINO, Autorização para uso de prótese auditiva / 588.02205923/5, PAULA CARNEIRO 
DO AMARAL NETTO, Cadeira para canhoto / 588.02205565/1, PAULO REIS BAPTISTA DO NASCIMENTO, Cadeira para canhoto / 
588.02201749/0, REGGIS VILENA DE ALMEIDA, Intérprete de LIBRAS; Autorização para uso de prótese auditiva / 588.02205178/8, 
STTENYA LUCIA DOS SANTOS NUNES, Cadeira para canhoto / 588.02207130/2, TALITA DA CONCEICAO COSTA LOUVERTURE, Cadeira para 
canhoto / 588.02208610/8, THAIS MACHADO GIAMPAOLI, Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 
588.02180366/0, THAMIRES DE SOUZA RITA MIRANDA, Sala para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 18 
anos) / 588.02205032/3, THAMIRIS VABO DOS SANTOS SILVA, Sala para amamentação (autorização para levar acompanhante maior de 
18 anos) / 588.02205051/8, VANESSA NEVES, Sala em andar térreo e(ou) autorização para uso de elevador / 588.02205063/6, VIVIANE 
GOULART DA SILVEIRA TINOCO, Sala com número reduzido de candidatos 
 

2 DAS SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS 
2.1 O candidato que não cumpriu as formalidades do item 7 do Edital nº 1 (abertura) do Concurso Público, e suas alterações, teve a 
solicitação de atendimento especial indeferida, por não apresentar, na forma e prazo preestabelecidos, laudo médico, legível, emitido 
nos últimos 12 meses, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina 
(CRM), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID‐10), ou outro documento que justifique o atendimento especial 
solicitado. 
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3 DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
3.1 O candidato que teve a solicitação de atendimento especial indeferida poderá, das 10 horas do dia 14 de julho de 2022 às 18 horas 
do dia 15 de julho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, interpor recurso e 
enviar a documentação pendente. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  
3.2 O Instituto QUADRIX 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 o envio de documentação e a interposição de recurso. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de 
arquivos já enviados ou a inclusão de novos arquivos. 
3.3 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo 
com o Edital nº 1 (abertura) do Concurso Público, e suas alterações.  
3.4 Apenas os candidatos que fizeram a solicitação de atendimento especial no período preestabelecido poderão interpor recurso e 
enviar a documentação pendente. Será preliminarmente indeferido o recurso de candidato que não realizou a solicitação no período 
descrito no item 7 do Edital nº 1 (abertura) do Concurso Público, e suas alterações. 
 
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 O resultado definitivo das solicitações de atendimentos especiais estará disponível para consulta na data provável de 18 de julho de 
2022, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br. 
4.2 O candidato que não atendeu às formalidades do item 7 do Edital nº 1 (abertura) do Concurso Público e não solicitou atendimento 
especial ou não especificou os recursos que serão necessários para o atendimento especial no ato de inscrição, e/ou não enviou a 
documentação requerida, não terá direito ao referido atendimento no dia de realização da prova. 
 

Brasília/DF, 13 de julho de 2022. 
Diretoria de Concursos 

Instituto QUADRIX 
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