MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INSTITUTO RIO BRANCO
Comunicado
Com vistas a dar cumprimento ao estabelecido pelo artigo 14, parágrafo único,
da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e conforme previsto no Edital de Abertura do
Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2014) de 14 de fevereiro de
2014, em seu subitem 3.8, o Instituto Rio Branco convoca os candidatos aprovados que
tenham sido classificados dentro do número de vagas estabelecidas, relacionados nas
páginas a seguir, para a entrega de documentos e para a realização de exames préadmissionais.
2. As sessões de avaliação de aptidão física e mental ocorrerão no dia 24 de junho de
2014, na sede do Serviço de Assistência Médica e Social (SAMS) do Ministério das
Relações Exteriores, localizado no 1º subsolo do Anexo I do Palácio do Itamaraty nas
datas indicadas nos cronogramas constantes deste Comunicado. Os candidatos
convocados deverão apresentar-se na sede do SAMS com 30 minutos de antecedência
em relação aos horários fixados no cronograma.
3. Os candidatos convocados deverão apresentar, no momento da avaliação clínica, os
resultados de todos os exames médicos relacionados no comunicado divulgado em 16
de
junho
de
2014,
na
página
http://www.cespe.unb.br/concursos/IRBR_14_DIPLOMACIA/arquivos/COMUNICAD
O_EXAMES_M__DICOS_E_DOCUMENTA____O_CACD_2014_ATUALIZADO.P
DF .
4. A entrega de documentos será realizada nas dependências da Divisão de Pessoal (DP)
no dia 24 de junho de 2014. A Divisão de Pessoal (DP) encontra-se no 6° andar do
Anexo I do Palácio do Itamaraty. No horário previsto para a entrega de documentos os
candidatos deverão fornecer todos os documentos relacionados no comunicado de 16 de
junho acima referido, bem como entregar, devidamente preenchidos, formulários que
lhes venham a ser apresentados.
5. As despesas decorrentes de deslocamento a Brasília, para a entrega de documentos e
para a realização dos exames pré-admissionais, são de responsabilidade dos candidatos,
que não farão jus a diárias, a alojamento, a alimentação, a transporte e/ou a
ressarcimento de despesas.

Brasília/DF, 20 de junho de 2014

Cronograma de realização de exames clínicos e de aptidão mental
(na sede do SAMS, Anexo I, 1º Subsolo)

Dia 24 de junho, terça-feira, de 09:00 às 13:00
VICTOR HUGO TONIOLO SILVA
CLARISSA DE SOUZA CARVALHO
CAMILLA NEVES MOREIRA
PEDRO GUERREIRO LOPES DA SILVEIRA
ERNESTO BATISTA MANE JUNIOR
LEONARDO FERNANDES RODRIGUES CARDOTE
HELENA HOPPEN MELCHIONNA
ROBERTO SZATMARI
DIEGO DE SOUZA ARAUJO CAMPOS

Dia 24 de junho, terça-feira, de 14:00 às 18:00
FLORA CARDOSO DE ALMEIDA MENDES PEREIRA
FERNANDA MACIEL LEAO
GUSTAVO GERLACH DA SILVA ZIEMATH
FLAVIO BEICKER BARBOSA DE OLIVEIRA
ADRIANO GIACOMET DE AGUIAR
JULIA VITA DE ALMEIDA
HELGES SAMUEL BANDEIRA
PEDRO IVO SOUTO DUBRA
ANA MARIA GARRIDO ALVARIM

