CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
EDITAL DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília
(UnB) torna pública a retificação dos subitens 11.9, 11.10, 11.11, 12.1, 12.2, 12.7, 12.8,
12.9 e 13.3 do Edital de 11 de setembro de 2003, publicado no Diário Oficial da União de
12 de setembro de 2003, Seção 3, página 60, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens do edital supracitado.
11.9 Os resultados das provas da terceira fase serão anunciados conjuntamente, na sede do
IRBr, em Brasília, às 13 horas de 30 de dezembro de 2003, e divulgados pela Internet até
as 18 horas desse mesmo dia.
11.10 A vista de provas, em Brasília e nas demais cidades onde se tenham realizado as
provas, será permitida nos dias 05 e 06 de janeiro de 2004, das 9 h às 16 h, nos endereços
especificados no Anexo I.
11.11 Respeitadas as regras estabelecidas no subitem 10.5.1 do Edital de 15 de agosto de
2003, os candidatos poderão apresentar recursos aos resultados das provas desta fase até as
18 horas do dia 06 de janeiro de 2004. O resultado final da terceira fase será divulgado até
as 18 horas do dia 08 de janeiro de 2004, data em que serão convocados os candidatos
aprovados para a quarta fase.
12.1 A quarta fase constará de três provas escritas e três provas orais, a se realizarem
exclusivamente na sede do Instituto Rio Branco, em Brasília, de acordo com o seguinte
calendário:
- de 12 a 16 de janeiro de 2004: provas orais de Questões Internacionais Contemporâneas,
Português e Inglês, em grupos alternados, de acordo com calendário a ser fornecido aos
candidatos.
- dia 17 de janeiro de 2004, às 9 h: prova escrita de Questões Internacionais
Contemporâneas, com duração de 5 horas;
- dia 18 de janeiro de 2004, às 9 h: provas escritas de Espanhol Instrumental e Francês
Instrumental, com duração total de 4 horas;
12.2 Os candidatos que tiverem realizado as provas das fases anteriores em outras capitais
receberão do IRBr passagem aérea de ida e volta a Brasília e auxílio em dinheiro a partir do
dia 11 de janeiro de 2004, até quando se justificar sua presença na Capital Federal em razão
do concurso.
12.7 Os resultados das provas da quarta fase serão anunciados conjuntamente, na sede do
IRBr, em Brasília, às 13 h, na data provável de 20 de janeiro de 2004, e divulgados pela
Internet até as 18 h deste mesmo dia.
12.8 A vista de provas e a audição das gravações das argüições serão permitidas nas datas
prováveis de 21 de janeiro de 2004, no Instituto Rio Branco.

12.9 Respeitadas as regras estabelecidas no subitem 10.5.1 do Edital de 15 de agosto de
2003, os candidatos poderão apresentar recursos aos resultados das provas desta fase até as
18 h do dia 22 de janeiro de 2004. O resultado final da quarta fase será divulgado até as 18
horas da data provável de 23 de janeiro de 2004.
13.3 O resultado final do concurso será anunciado, por ordem de classificação dos
aprovados, isto é, pela ordem decrescente das respectivas médias aritméticas globais, até as
14 h da data provável de 26 de janeiro de 2004, na sede do IRBr.

ROMILDA GUIMARÃES MACARINI
Diretora-Geral do CESPE

ANEXO I - LOCAIS PARA A VISTA DE PROVAS E A ENTREGA DE RECURSOS
DIAS: 05 e 06 DE JANEIRO DE 2004 – HORÁRIO: 9 h às 16 h
ESTADO

LOCAL

Belo Horizonte/MG

Escola Estadual Bueno Brandão
Rua Paraíba, n.º 1.145 – Funcionários/Savassi

Brasília/DF

Instituto Rio Branco (IRBr)
SAFS quadra 5, lotes 2 e 3, Brasília/DF

Curitiba/PR

Escola Estadual Professor Brandão
Avenida João Gualberto, n.º 953 – Alto da Glória

Florianópolis/SC

Fortaleza/CE

Porto Alegre/RS

Instituto Estadual de Educação – IEE – Auditório Professora
Myrtô
Avenida Mauro Ramos, n.º 275 – Centro
Centro Educacional Júlia Jorge
Rua General Piragibe, n.º 242, esquina com a Rua Azevedo
Bolão – Parquelândia
Pontifícia Universidade Católica do RS (PUC/RS) – Saguão do
Prédio 50
Avenida Ipiranga, n.º 6.681 – Partenon

Recife/PE

IPAD-DATACENTER
Rua José Luiz da Silveira Barros, n.º 122 – Espinheiro

Rio de Janeiro/RJ

Escritório CESPE
Avenida Presidente Vargas, n.º 529 – 10.º andar, sala 1.001 –
Edifício Aquitânia – Centro

Salvador/BA

AS – Escritório Virtual
Avenida Ademar de Barros, n.º 408, sala 3 – Ondina

São Paulo/SP

Escritório CESPE
Avenida Lins de Vasconcelos, 3.282, 9.º andar, Conjunto 92 –
Vila Mariana

