
  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE) 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2007 (TRIÊNIO 2007/2009)  

EDITAL Nº 9 − SP 2007 – PAS/UnB, DE 1º DE SETEMBRO DE 2009 
 

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) 
torna públicos a retificação dos subitens 1.1, 2.1, 2.2.2 e 2.7 e a renumeração do item 3 do Edital nº 8 – 
SP 2007 – PAS/UnB, de 3 de agosto de 2009, referente aos procedimentos relativos à realização do 
Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2007 (Triênio 2007/2009). 
(...) 
1 DOS CURSOS 
1.1 As opções de cursos de graduação para a terceira etapa do Subprograma 2007 – Triênio 2007/2009 
com o respectivo quantitativo de vagas serão divulgados no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável de 10 de setembro de 2009. 
2 DA INSCRIÇÃO 
2.1 As inscrições deverão ser solicitadas exclusivamente via Internet, no endereço 
http://www.cespe.unb.br/pas, no período compreendido entre 9 horas do dia 11 de setembro de 2009 
e 23 horas e 59 minutos do dia 8 de outubro de 2009, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
(...) 
2.2.2 Conforme Contrato firmado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Governo do 
Distrito Federal (GDF), os alunos devidamente matriculados no ensino médio regular nas escolas da 
Rede Pública do Distrito Federal estão dispensados do pagamento da taxa de inscrição, sendo essa 
taxa subsidiada pelo GDF, devendo o candidato, para efetivar a sua inscrição, seguir os procedimentos 
descritos neste edital. 
(...) 
2.7 Os candidatos aos cursos que exigem prova de habilidades específicas, caso não possuam 
certificação de aprovação em prova de habilidade específica válida, deverão indicar, no formulário de 
inscrição, outra opção de curso que não exija prova de habilidades específicas, à qual concorrerão 
somente em caso de insucesso na prova de habilidades específicas, objeto de processo de certificação, 
conforme disciplinado em editais específicos, divulgados a cada semestre, no endereço eletrônico 
www.cespe.unb.br/vestibular. 
(...) 
3 DAS PROVAS 
3.1 Todos os candidatos inscritos na terceira etapa do Subprograma 2007 farão as provas objetivas e as 

provas discursivas no dia 6 de dezembro de 2009, às 13 horas. 

3.1.1 O edital constando os locais de realização da prova referente à terceira etapa do Subprograma 
2007 será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas na data provável de 25 de novembro de 2009. 
3.1.1.1 O CESPE/UnB poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, 

comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail ou pelos Correios, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico e a informação de seu endereço 

completo e correto na solicitação de inscrição, o que não o desobriga do dever de observar o edital a 

ser publicado, consoante o que dispõe o subitem 3.1.1 deste edital. 

3.2 As provas serão elaboradas de acordo com a matriz de objetos de avaliação da etapa, disponível no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas/2009/index.htm. 
3.3 Demais informações a respeito do PAS – Subprograma 2007 constam do endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas/2009/index.htm. 
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