UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE)
CERTIFICAÇÃO DE COORDENADORES E SUBCOORDENADORES
EDITAL Nº 12 – CCS, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
A Secretaria de Recursos Humanos (SRH) e o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da
Universidade de Brasília (CESPE/UnB) torna público o resultado final na prova oral específica dos
Coordenadores e a convocação para capacitação específica dos Coordenadores, referentes ao processo
de certificação de Coordenadores e Subcoordenadores.
1 Resultado final na prova oral, na seguinte ordem: função, número de inscrição e nota final na prova
oral e situacional.
1.1 – COORDENADOR DE APLICAÇÃO DE PROVAS
10000677, 85.00 / 10000683, 92.08 / 10000720, 72.50 / 10000729, 81.25 / 10000733, 85.42 /
10000743, 76.25 / 10000766, 84.17 / 10000770, 75.00 / 10000773, 73.75 / 10000787, 90.42 /
10000800, 90.42 / 10000824, 95.00 / 10000840, 93.75 / 10000847, 67.50 / 10000850, 97.50 /
10000968, 58.75 / 10001088, 96.25 / 10001104, 97.50 / 10001121, 90.83 / 10001126, 71.67 /
10001152, 96.25 / 10001218, 96.25 / 10001411, 82.50.
2 Convocação para o treinamento específico dos Coordenadores, na seguinte ordem: local, data, horário
e número de inscrição.
LOCAL: a ser divulgado na data provável de 25 de janeiro de 2011.
DATA: 30 de janeiro de 2011.
HORÁRIO: 8 horas.
10000677 / 10000683 / 10000720 / 10000729 / 10000733 / 10000743 / 10000766 / 10000770 /
10000773 / 10000787 / 10000800 / 10000824 / 10000840 / 10000847 / 10000850 / 10000968 /
10001088 / 10001104 / 10001121 / 10001126 / 10001152 / 10001218 / 10001411.
3 DA CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA (função de Coordenador de aplicação de provas)
3.1 A primeira etapa da capacitação, visando à formação teórica e prática dos candidatos à função de
coordenador, terá a duração de 8 horas e será realizada no período e no local que será futuramente
divulgado, conforme o item 2.
3.2 A segunda etapa consistirá de aplicação prática, em que os candidatos participarão de alguns
eventos como coordenadores, sem direito a remuneração e sob a supervisão de coordenadores
indicados pelo CESPE/UnB.
3.3 Para ser considerado habilitado, o candidato deverá obter, pelo menos, três avaliações positivas nas
participações supervisionadas.
3.4 Não haverá segunda chamada para a realização da capacitação específica. O não comparecimento
nessa fase implicará a eliminação automática do candidato.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O candidato deverá comparecer ao local de realização do treinamento específico com antecedência
mínima de 30 minutos do horário fixado para o seu início.
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