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A Universidade de Brasília, em razão de erro material, torna pública a retificação da alínea “a” do 

subitem 1.2 do Edital nº 12 – PAS/UnB – Subprograma 2013, de 19 de setembro de 2014, a inclusão dos 

subitens 1.7.3.1, 1.7.8 e 1.7.8.1 no referido edital, e em razão dessa inclusão, a retificação da 
numeração dos subitens 1.7.8, 1.7.9 e 1.7.10, bem como a exclusão do Anexo I, conforme a seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  
 

[...] 

1.2 Para aqueles que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados computadores para a 

realização das inscrições, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, durante o período de 

inscrição (exceto sábado, domingo e feriado), nos seguintes locais:  

a) Central de Atendimento do Cespe – Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy 
Ribeiro - Sede do Cespe, Asa Norte; 
[...] 

1.7.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 

deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 14 de 
outubro de 2014, na forma do subitem 1.7.3 deste edital, justificativa acompanhada de laudo e parecer 

emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, 

conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 

[...] 

1.7.8 Os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado por motivos religiosos deverão 

enviar requerimento, em que conste o número do CPF, e declaração da congregação religiosa a que 

pertencem, atestando a sua condição de membro da igreja, até 14 de outubro de 2014, 

impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada, para a Central de Atendimento do CESPE – Concurso 

evento (motivos religiosos) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF. A falta de apresentação do 

requerimento devidamente documentado, no citado prazo, implicará a não concessão de atendimento 

especial ao candidato.  

1.7.8.1 O requerimento e a declaração referidos no subitem 6.4.9.5 deste edital poderão, ainda, ser 

entregues até 14 de outubro de 2014, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), 

pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do CESPE – Universidade de Brasília (UnB) – 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE – Asa Norte, Brasília/DF.  

1.7.9 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF valerão 

somente para esse processo seletivo e não serão devolvidos, assim como não serão devolvidas cópias 

dessa documentação. 

1.7.10 A relação dos candidatos que tiverem o seu pedido de atendimento especial deferido será  

divulgada na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável de 14 de  

novembro de 2014.  

1.7.11 O candidato disporá, a partir da data de divulgação do resultado citado no subitem anterior, do 

período compreendido entre as 9 horas do primeiro e às 18 horas do segundo dia, ininterruptamente, 

para interpor recurso contra o indeferimento de seu pedido especial, na Central de Atendimento do 

Cespe – Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte, 

Brasília/DF, pessoalmente ou por terceiro, ou pelo e-mail atendimentoespecial@cespe.unb.br, restrito 

apenas a assuntos relacionados ao atendimento especial. Após esse período, não serão aceitos pedidos 

de revisão.  
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1.7.12 A solicitação de atendimento especial será deferida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade 

[...] 

 
 
 

 

Mauro Luiz Rabelo 
Decano de Ensino de Graduação 

 

 


