INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA DO
SEGURO SOCIAL E DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
EDITAL N.º 9 – INSS, DE 3 DE ABRIL DE 2008
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) torna públicos o
resultado final nas provas objetivas e o resultado final no concurso público para provimento de vagas
nos cargos de Analista do Seguro Social e de Técnico do Seguro Social do Quadro Permanente do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
1 Resultado final nas provas objetivas e resultado final no concurso público, na seguinte ordem: nível,
cargo/formação/localidade de vaga, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e
classificação final no concurso público.
1.1 NÍVEL SUPERIOR – ANALISTA DO SEGURO SOCIAL
(...)

1.1.7
ANALISTA
DO
SEGURO
SOCIAL
COM
FORMAÇÃO
EM
BIBLIOTECONOMIA/DISTRITO FEDERAL/DF
10177931, Helen Barbosa, 79.00, 4 / 10462247, Jucelino Coimbra de Oliveira, 84.00, 1 / 10394261,
Mileide de Souza Santana, 81.00, 3 / 10036150, Raphael Guerreiro de Moura, 83.00, 2.
(...)

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As justificativas de alteração dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, em razão das
interposições de recursos feitas pelos candidatos, estarão disponíveis para consulta a partir do dia 7 de
abril de 2008, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/inss2007.
2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas.
2.2 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência serão convocados para se submeter à
perícia médica promovida por equipe multiprofissional do INSS, formada por seis profissionais, que
verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem como, no estágio probatório, sobre a
incompatibilidade entre as atribuições do cargo/formação e a deficiência apresentada, nos termos do
artigo 43 e 44 do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente

