PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA
EDITAL Nº 2 – ABIN, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA torna
pública a retificação dos subitens 4.1.11 a 4.1.13, constantes do Edital nº 1 – ABIN, de 2 de setembro de
2010, renumerados para 4.1.11 a 4.1.14, em decorrência da inclusão do texto abaixo no subitem
4.1.11, referente ao concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Oficial Técnico de
Inteligência e de Agente Técnico de Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência
Brasileira de Inteligência (ABIN), conforme a seguir especificado.
Onde se lê:
4.1.11 ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por junta
médica oficial;
4.1.12 apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessários à época
da posse;
4.1.13 cumprir as determinações deste edital.
(...)
Leia-se:
4.1.11 ter Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, categoria “B”, no mínimo, com
prazo de validade vigente;
4.1.12 ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por junta
médica oficial;
4.1.13 apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessários à época
da posse;
4.1.14 cumprir as determinações deste edital.
(...)
Torna públicas, também, a retificação do subitem 6.2, a retificação do subitem 9.1.9 e a
retificação do subitem 9.2.5, que passam a ter as respectivas redações a seguir especificadas.
Onde se lê:
6.2 As provas objetivas P1 e P2 e a prova discursiva P3 terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no
dia 14 de novembro de 2010, no turno da tarde.
(...)
Leia-se:
6.2 As provas objetivas P1 e P2 e a prova discursiva P3 terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na
data provável de 14 de novembro de 2010, no turno da tarde.
(...)
Onde se lê:
9.1.9 Além da declaração referida no item 9.1.8.2, ao finalizar o preenchimento da FIP o candidato
subscreverá outra declaração, cuja veracidade ou eventual falsidade estarão sujeitas à legislação

vigente, na qual conste expressamente que todas as informações por ele prestadas são verdadeiras, que
não omitiu fato algum que impossibilite o seu ingresso no cargo pretendido, que não está cumprindo
sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes de qualquer
dos entes federados e que autoriza a ABIN a realizar levantamento social e funcional sobre sua vida,
inclusive se utilizando das prerrogativas do subitem 9.1.5, para obter ou confirmar as informações
prestadas e verificar se possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das
atribuições inerentes ao cargo pretendido.
(...)
Leia-se:
9.1.9 Além da declaração referida no subitem 9.1.8.1, (...) e que autoriza a ABIN a realizar levantamento
social e funcional sobre sua vida, inclusive se utilizando das prerrogativas dos subitens 9.1.5, 9.1.6 e
9.1.7 e 9.1.7.1, para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar se possui idoneidade moral
e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido.
(...)
Onde se lê:
9.2.5 Os candidatos convocados para o exame clínico deverão comparecer em local, data e horário
fixados em edital, munidos dos exames laboratoriais e dos exames complementares definidos nesta
Instrução.
(...)
Leia-se:
9.2.5 Os candidatos convocados para o exame clínico deverão comparecer em local, data e horário
fixados em edital, munidos dos exames laboratoriais e dos exames complementares definidos na
Instrução Normativa nº 006/ABIN/GSIPR, de 01 de setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da
União em 3 de setembro de 2010.
(...)
Torna pública, ainda, a retificação da data constante do subitem 13.1 do referido edital, que
passa a ter a seguinte redação, conforme a seguir especificado.
13.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin2010, a partir das 19 horas (horário oficial de
Brasília/DF) da data provável de 16 de novembro de 2010.
Torna pública, por fim, a retificação do tópico 6, constante do subitem 17.2.3.1 do referido
edital, que passa a ter a seguinte redação, conforme a seguir especificado.
17.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17.2.3.1 OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO – (...) 6 Processos de licitações e contratos (Lei nº 8.666/1993 e alterações
posteriores, Lei nº 10.520/2002 – modalidade de licitação pregão, Decreto nº 5.450/2005 – pregão
eletrônico, Decreto nº 3.931/2001 – Sistema de Registro de Preços, Decreto nº 2.271/1997 –
Contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (...)
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