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EDITAL Nº 22  PAS/UnB – Subprograma 2016, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

A Universidade de Brasília torna pública, em razão de erro material, a retificação das datas 
constantes dos subitens 5.3.6.1, 8.1.4, 8.2.3.1, 10.1 e 10.2 do Edital nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2016, 
de 28 de setembro de 2018, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens 
e subitens do referido edital. 

 
[...] 
5.3.6.1 O candidato com documentação deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência 
e não eliminado será convocado, na data provável de 24 de janeiro de 2019, para se submeter à avaliação 
biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada 
por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos 
do art. 2º da Lei 13.146/2015, dos art. 3, 4 e 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do 
art. 1º da Lei nº 12.764/2012 e da Súmula nº 377 do STJ.  
[...] 
8.1.4 Na data provável de 28 de novembro de 2018, será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, edital que informará link de consulta aos locais de realização das provas 
referentes à terceira etapa do Subprograma 2016 do PAS. 
[...] 
8.2.3.1 O candidato disporá do período compreendido entre as 9 horas do dia 13 de dezembro de 2018 
e as 18 horas do dia 14 de dezembro de 2018, ininterruptamente, para interpor recurso contra os 
gabaritos oficiais preliminares dos itens dos tipos A, B e C e contra os padrões de respostas preliminares 
dos itens do tipo D das provas de conhecimentos da terceira etapa, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  
[...] 
10.1 Após a divulgação dos resultados finais nos itens tipo D e na prova de redação em Língua Portuguesa, 
será divulgada, a partir das 8 horas do dia 23 de janeiro de 2019, consulta individual de desempenho aos 
candidatos e também relatório com os argumentos mínimos e máximos por sistema/campus/curso/turno, 
gerados a partir da pré-opção de sistema/campus/curso/turno realizada no momento da inscrição. 
[...] 
10.2 O candidato disporá do período das 8 horas do dia 25 de janeiro de 2019 às 19 horas do dia 26 de 
janeiro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, 
para, caso deseje, alterar a sua pré-opção de campus/curso/turno. 
[...] 
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