PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA, DE OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E
DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA
EDITAL Nº 12 – ABIN, DE 9 DE AGOSTO DE 2018
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA DO GABINETE DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA torna público o resultado provisório na prova
de capacidade física dos candidatos que se autodeclararam negros, somente para os cargos de Oficial de
Inteligência e de Agente de Inteligência, em razão do disposto no Edital nº 8 – ABIN, de 13 de julho de 2018,
referente ao concurso público destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de Oficial
de Inteligência, de Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras
e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
Torna público, ainda, que o candidato deverá acessar a página do evento, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, para ter conhecimento de seu código identificador.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
1.1 Relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros considerados aptos na prova de
capacidade física, na seguinte ordem: cargo/área e código identificador.
1.1.1 CARGO 1: OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
1.1.1.1 ÁREA 1
1.1.1.1.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam negros considerados aptos na
prova de capacidade física.
3d1a52836d2b / 5bcb6c6cda92 / 5ce53f494979 / 865187e8a0a3 / C3a41d35413f.
1.1.2 CARGO 3: AGENTE DE INTELIGÊNCIA
1.1.2.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam negros considerados aptos na
prova de capacidade física.
028f6359b7c7 / 0b35bb868a86 / 4f1afcbb031f / 5e4cc66736b7 / 8ddd9637d064 / B19e6383c6f0.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
2.1 Os candidatos de que trata este edital poderão ter acesso ao espelho da planilha de avaliação da prova de
capacidade física e interpor recurso contra o resultado provisório na prova de capacidade física, das 9 horas do
dia 10 de agosto de 2018 às 18 horas do dia 11 de agosto de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin 17, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso.
2.2 Os candidatos considerados inaptos no teste de natação poderão ter acesso ao registro da gravação do
referido teste das 9 horas do dia 10 de agosto de 2018 às 18 horas do dia 11 de agosto de 2018 (horário oficial
de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso.
2.2.1 Não será disponibilizada a gravação em vídeo dos testes após o período disposto no subitem 2.2 deste
edital.
2.2.2 Os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física não terão acesso à gravação dos testes.
2.3 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas
de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do
candidato, que impossibilitem a visualização do espelho da planilha de avaliação da prova de capacidade física,
bem como a interposição de recursos.
1

2.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo
será preliminarmente indeferido.
2.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.6 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do
prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – ABIN, de 2 de janeiro de 2018, ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de resultado final na prova de capacidade física, para os candidatos aos cargos de Oficial de
Inteligência e de Agente de Inteligência, e de convocação para a avaliação médica, a ser realizada na data
provável de 26 de agosto de 2018, de convocação para o preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP)
e para a entrega da documentação para fins da investigação social e funcional, para todos os cargos, será
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, na data provável
de 15 de agosto de 2018.

MARIA INEZ CARNEIRO DE SOUZA
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL
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