EDITAL Nº 5, DE 26 DE AGOSTO DE 2015
CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
O Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, Julio Cezar Zelner Gonçalves, conforme
disposto na Portaria nº 316, de 19 de junho de 2015, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
torna pública a inclusão de candidatos no resultado final na primeira fase – prova objetiva e na
convocação para a segunda fase – prova escrita de Língua Portuguesa –, referentes ao concurso público
de Admissão à Carreira de Diplomata.
1 DA INCLUSÃO DE CANDIDATOS NO RESULTADO FINAL NA PRIMEIRA FASE E NA CONVOCAÇÃO PARA
A SEGUNDA FASE
1.1 Da inclusão de candidatos no resultado final na primeira fase e convocação para a segunda fase,
respeitados os empates, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética e nota final na prova objetiva.
1.1.1 Da inclusão de candidatos que se declararam com deficiência, respeitados os empates, no
resultado final na primeira fase e convocação para a segunda fase, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova objetiva.
10010175, Elizete Regina Nicolini, 31.00 / 10004444, Fabrizio Lucas Rosati, 30.75 / 10000916, Julio Cesar
Borges dos Santos, 30.75.
1.1.2 Da inclusão de candidatos que se declararam pretos ou pardos, respeitados os empates, no
resultado final na primeira fase e convocação para a segunda fase, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova objetiva.
10002211, Alexandre Fernandes de Souza, 40.75 / 10007830, Blenda Lara Fonseca do Nascimento, 40.00
/ 10000697, Carolina Moreira da Costa Oliveira, 41.25 / 10008281, Davi Gustavo de Carvalho, 40.75 /
10000268, Diogo Alves Reis, 40.25 / 10000246, Jairo Celestino Nascimento, 41.00 / 10007111, Leandro
da Silva Muniz, 40.00 / 10005201, Luciene Guimaraes de Faria, 40.25 / 10008548, Luiz Carlos Alves da
Silva Junior, 40.50 / 10002712, Matheus de Oliveira Souza, 40.00 / 10001876, Paulo Edson de Almeida
Barreto, 40.00 / 10009065, Paulo Henrique de Sousa Cavalcante, 40.25 / 10004052, Rafaela Seixas
Fontes, 41.25 / 10001639, Renata de Siqueira de Oliveira, 40.50 / 10004669, Thabata de Azevedo Xavier
da Costa, 41.00 / 10004972, Vitor de Souza da Silva Monteiro, 40.50.
2 DA SEGUNDA FASE: PROVA ESCRITA DE LÍNGUA PORTUGUESA
2.1 A prova escrita de Língua Portuguesa terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 30 de agosto
de 2015, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).
3 DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE
3.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_15_diplomacia para verificar o seu local de realização da
prova, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato
somente poderá realizar a prova no local designado na consulta individual disponível no endereço
eletrônico citado acima.
3.1.1 O candidato deverá comparecer para a realização da segunda fase na mesma cidade onde realizou
a prova objetiva, conforme opção no momento da inscrição.
3.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para o seu início destas, munido de caneta esferográfica de tinta
preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade
original.
3.3 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, qualquer
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recipiente, tais como garrafa de água e suco, que não seja fabricado com material transparente, óculos
escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e,
ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha.
3.4 O Cespe recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato não leve nenhum dos objetos
citados no subitem anterior.
3.5 O Cespe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
3.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato observar as diferenças de fuso horário na sua cidade
de realização da prova.
3.7 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 10 e 14 do Edital nº 1, de 23 de
junho de 2015.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva estarão à
disposição dos candidatos a partir da data provável de 31 de agosto de 2015, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_15_diplomacia.
4.2 O Cespe 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 justificativas de
alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares.
4.3 O resultado provisório na segunda fase – prova escrita de Língua Portuguesa – será publicado no
Diário
Oficial
da
União
e
divulgado
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_15_diplomacia, na data provável de 5 de outubro de 2015.
Julio Cezar Zelner Gonçalves
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
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