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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT) 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS  
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 

EDITAL N.º 4/2002 – MCT–CNPq, DE 29 DE ABRIL DE 2002 
 
 

O SUBSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT) E O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq) 
tornam pública a retificação dos subitens 7.4, 7.12.1 e 12.4 do Edital n.º 1/2002 – MCT – CNPq, de 8 de 
março de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 12 de março de 2002, seção 3, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 

 
7.4 Os locais e os horários de realização das provas objetivas e da prova discursiva serão publicados no 
Diário Oficial da União, afixados nos quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br, na data provável de 8 ou 9 de maio de 2002. É 
de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e 
o comparecimento no horário determinado.  

 
7.12.1 No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com 
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum 
aparelho eletrônico, estes serão recolhidos pela Coordenação. O descumprimento da presente instrução 
implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. 
 
12.4 O concurso terá validade de um ano, a contar da data de publicação de homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogável por igual período, a critério do MCT ou do CNPq. 
 

EDMUNDO ANTONIO TAVEIRA PEREIRA GERSON GALVÃO 
Subsecretário do Planejamento, Orçamento e 

Administração do MCT 
Diretor de Administração do CNPq 

 


