MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA E DE
TÉCNICO
Relação dos candidatos que tiveram seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição
deferidos, referente à reabertura de prazo estabelecida pelo Edital nº 5 – FINEP, de 29 de junho de
2009, publicado no Diário Oficial da União, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.
10029400, Adriana Chacon da Silva / 10029502, Ana Paula Dantas / 10028726, Diana Iara da Silva /
10029451, Fabio Luis Gama Candido / 10029449, Fabio Luis Gama Candido / 10029096, Gildeny
Rodrigues Lopes / 10028688, Gisele Sevilha Costa / 10001305, Gisele Sevilha Costa / 10028842, Iadora
do Nscimento / 10001921, Iadora do Nscimento / 10029156, Janaina Santos Souza / 10014246, Janaina
Santos Souza / 10014242, Janaina Santos Souza / 10028771, Jiovane Almeida de Souza / 10029262,
Marcos Alberto da Silva Santos / 10029287, Maria do Socorro Morais / 10029631, Renata Rodrigues
Evangelista / 10028801, Roberto Evangelista Marques / 10028799, Roberto Evangelista Marques.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os candidatos que tiveram seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no
concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/finep2009 e imprimir a
GRU Cobrança, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 15 de julho de
2009, conforme procedimentos descritos no edital de abertura.
O interessado que não teve seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior não será considerado inscrito no
concurso público e dele não participará.
O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento de inscrição deverá ser mantido em
poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
O candidato que teve sua inscrição deferida deverá obrigatoriamente acompanhar a publicação do
edital de local e horário de realização das provas.

Brasília/DF, 14 de julho de 2009.

