UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE CONCURSOS E PROVIMENTO
CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO FEDERAL
REQUERIMENTO TRATAMENTO DIFERENCIADO - CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

_________________________________________________________________________,
(nome completo do candidato)

RG n° ___________________, ____________, CPF n°_____________________________,
( ór gão expedi dor )

residente _________________________________________________________________,
(endereço completo)

telefone ( ) ____________________, e-mail _____________________________________,

tendo se inscrito no Concurso Público para Professor do Magistério do ( ) Ensino Superior
ou

(

)

Ensino

Básico,

Técnico

e

Tecnológico,

Setor

de

Estudo

_________________________________________________________________________,

______________________________________________, regime:____________________,
(Subunidade/Unidade)

objeto do Edital n°_____ /________ e considerando a sua condição de pessoa com
deficiência, conforme Laudo Médico, e considerando ainda o disposto no artigo 4° do
Decreto n° 9.508/2018, requer para realização das provas do citado concurso:

( ) Tecnologias assistivas/serviços. Indique:
I – ao candidato com deficiência visual
( ) prova impressa em braille;
( ) prova impressa em caracteres ampliados, com indicação do tamanho da fonte;
( ) prova gravada em áudio por fiscal ledor, com leitura fluente;
( ) prova em formato digital para utilização de computador com software de leitura de tela ou
de ampliação de tela; e
( ) designação de fiscal para auxiliar na transcrição das respostas.

II - ao candidato com deficiência auditiva:
( ) prova traduzida em Libras e gravada em vídeo; e
( ) autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito à inspeção e à aprovação pela
autoridade responsável pelo concurso público ou pelo processo seletivo, com a finalidade
de garantir a integridade do certame.
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III - ao candidato com deficiência física:
( ) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova;
( ) designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e na transcrição das respostas; e
( ) facilidade de acesso às salas de realização da prova e às demais instalações de uso
coletivo no local onde será realizado o certame.

( ) Condições específicas. Indique:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

( ) Tempo adicional de até 01 (uma) hora na prova escrita. Justifique:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Termos em que,
Pede Deferimento.

__________________________, ______de ______________de______.
(nome da cidade)

__________________________________________
(assinatura do candidato)

