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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 Nº 8 – INSS, DE 8 DE JULHO DE 2016 

 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de erro material, torna 

públicas a retificação do subitem 6.1.10, bem como a exclusão do subitem 6.1.11 do Edital nº 1 – INSS, de 

22 de junho de 2016.  

Torna públicas, ainda, a retificação dos subitens 1.1.16.1, 1.1.69.1, 1.1.85.3, 2.1.1 e 6.3 do Edital nº 

7 – INSS, de 22 de junho de 2016, e a inclusão dos subitens 6.4 e 6.5 no referido edital, conforme a seguir 

especificado.  

Torna pública, também, em observância ao subitem 7.4.5 do Edital nº 7 – INSS, de 22 de junho de 

2016, a exclusão do candidato Banco do Brasil, inscrição nº 11439908, e, em atenção à sentença proferida 

nos autos da Ação Ordinária nº 5005249-49.2016.4.04.7108, em trâmite na 4ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Novo Hamburgo – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a exclusão do candidato Gilberto 

Palhano dos Santos, inscrição nº 13087994 do concurso público para provimento de vagas nos cargos de 

analista do seguro social e de técnico do seguro social.  

1 DO EDITAL Nº 1 – INSS, DE 22 DE JUNHO DE 2016 
[...] 

6.1.10 O candidato disporá, a partir da data de divulgação da relação citada no subitem anterior, das 9 

horas do primeiro dia às 18 horas do segundo dia, ininterruptamente, para desistir da opção para concorrer 

às vagas reservadas aos negros, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/inss_2015. 

Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

[...] 

2 DO EDITAL Nº 7 – INSS, DE 20 DE JUNHO DE 2016 
[...] 

1.1.16.1 Resultado final nas provas objetivas dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte 

ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final nas provas objetivas.  

[...] 

1.1.69.1 Resultado final nas provas objetivas dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte 

ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final nas provas objetivas.  

[...] 

1.1.85.3 Resultado final nas provas objetivas do candidato sub judice, na seguinte ordem: número de 

inscrição, nome do candidato e nota final nas provas objetivas.  

[...] 

2.1.1 Convocação para a perícia médica da candidata sub judice que se declarou com deficiência, na 

seguinte ordem: número de inscrição e nome da candidata.  

[...] 

6.3 O extrato de resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência 
será publicado no Diário Oficial da União, e o respectivo edital será divulgado na internet, no endereço 

eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/inss_2015, na data provável de 15 de julho de 2016. 

6.4 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, na forma da Lei nº 

12.990/2014, será divulgada na internet, no endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/concursos/inss_2015, na data provável de 15 de julho de 2016. 

6.5 O extrato de resultado provisório na verificação da condição declarada para concorrer às vagas 
reservadas aos negros será publicado no Diário Oficial da União, e o respectivo edital será divulgado na 
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internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/inss_2015, na data provável de 19 de 
julho de 2016. 

[...] 

 LEONARDO DE MELO GADELHA  
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 


