
SELEÇÃO EXTERNA 2002/001 
CARREIRA ADMINISTRATIVA – CARGO ESCRITURÁRIO 
EDITAL N.º 6 – 2002/001 – BB, DE 1.º DE JULHO DE 2002 

 
 
O BANCO DO BRASIL S.A., tendo em vista o subitem 12.3 do Edital n.º 1 – 2002/001 – BB, de 

27 de março de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 28 março de 2002, torna público que a 
relação contendo o resultado final dos candidatos aprovados na prova objetiva da seleção externa para 
provimento de vagas no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário, estará 
disponível a partir do dia 3 de julho de 2002, no horário de atendimento bancário, em todas as agências 
do Banco do Brasil S.A. das seguintes cidades do Estado de São Paulo: Guarulhos, Osasco, Santo André 
e São Paulo. Torna público, ainda,  que a relação completa com o resultado final dos candidatos 
aprovados estará disponível na Internet, nos endereços eletrônicos www.cespe.unb.br e www.bb.com.br, e 
nos quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências 
(ICC), ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF.  
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Os candidatos aprovados devem aguardar convocação por meio de correspondência. A aprovação e 
classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de nomeação. O BANCO DO BRASIL 
S.A. reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda aos interesses e às 
necessidades de serviço, de acordo com as disponibilidades orçamentárias, as vagas existentes por 
Unidade da Federação, as disposições governamentais e dentro do prazo de validade da seleção externa. 
1.2 As respostas aos recursos interpostos contra os gabaritos preliminares da prova objetiva estarão à 
disposição dos candidatos, nos dias 8 e 9 de agosto de 2002, no horário das 9 horas às 16 horas, 
ininterrupto, no mesmo local onde cada recurso foi entregue. 
1.3 A partir do dia 2 de agosto de 2002, o boletim de desempenho na prova objetiva estará disponível para 
consulta por meio do CPF e do número de inscrição, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br.  
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