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EDITAL Nº 2/2014 – DGP/DPF, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL torna público o resultado final na perícia médica dos
candidatos que se declararam com deficiência, referente ao concurso público para provimento de vagas no
cargo de ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL.
1 DO RESULTADO FINAL NA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA
1.1 Relação final dos candidatos qualificados na perícia médica como pessoas com deficiência, na seguinte
ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
Não houve candidato qualificado como pessoa com deficiência.
1.2 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato foi objeto de
avaliação pela perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional, em cumprimento à decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 676.335/MG, de 26 de
fevereiro de 2013, a qual expressamente afirmou que: “a banca examinadora responsável, conforme
anunciado acima, respeitando critérios objetivos, poderá declarar a inaptidão de candidatos inscritos e
cujas necessidades especiais os impossibilite do exercício das atribuições inerentes ao cargo para qual
estiver concorrendo”, confirmada pelas decisões de 23 de maio de 2013 e de 6 de agosto de 2013, no
âmbito do mesmo Recurso Extraordinário.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na perícia médica dos candidatos
que se declararam com deficiência estarão à disposição dos candidatos a partir da data de publicação deste
edital, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_escrivao.
2.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
2.3 O resultado final na primeira etapa do concurso e a convocação para a matrícula no Curso de Formação
Profissional serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_escrivao, na data provável de 20 de janeiro de 2014.
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