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A Universidade de Brasília torna pública a reabertura das inscrições e do período para 
solicitação de isenção de taxa e para a entrega de documentações, referentes às provas da segunda 

etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), triênio 2014/2016, conforme a seguir especificado.  

Torna público, ainda, que os laudos e os documentos a que se referem os subitens 1.6.1.1, 1.7.3, 

1.9.2 e 1.10 do Edital nº 10 − PAS/UnB – Subprograma 2014, de 26 de agosto de 2015, poderão ser 

enviados até o dia 28 de setembro de 2015. 

Torna pública, por fim, em atenção às alterações mencionadas, a retificação dos subitens 1.6.1.8, 

1.7.10, 1.12 e 1.12.2 do referido edital.  

1 DA REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
1.1 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/pas, no período compreendido entre 10 horas do dia 22 de setembro de 
2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 28 de setembro de 2015, observado o horário oficial de 

Brasília/DF. 

1.1.1 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato. 

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 (horário oficial de 

Brasília/DF), no período de 22 a 28 de setembro de 2015 (exceto sábados, domingos e feriados), nos 

seguintes locais: 

[...] 

1.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27 de outubro de 2015. 

2 DA RETIFICAÇÃO DOS SUBITENS 1.6.1.8, 1.7.10, 1.12, 1.12.2 DO EDITAL Nº 10 −−−− PAS/UnB – 
SUBPROGRAMA 2014, DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
[...] 

1.6.1.8 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada 

até a data provável de 14 de outubro de 2015 no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas. 

[...] 

1.7.10 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será 

divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável de 4 de novembro de 
2015. 

[...] 

1.12 A relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de inscrição homologada será 

divulgada na data provável de 10 de novembro de 2015, no endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/pas. 

[...] 

1.12.2 A relação final dos candidatos que tiveram a solicitação de inscrição homologada será divulgada 

na data provável de 19 de novembro de 2015, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas. 
[...]         
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