CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
EDITAL DE 11 DE SETEMBRO DE 2003
O DIRETOR DO INSTITUTO RIO BRANCO torna públicas a exclusão do subitem 1.1, a retificação dos
subitens 2.2, 2.4, 6.1, 6.2, 10.1.1, 10.2.1, 10.4, 10.5, 10.5.1 (alínea f), 11.1, 11.9, 11.10, 11.11, 12.1, 12.2, 12.7,
12.8, 12.9 e 13.3 do Edital de 15 de agosto de 2003, publicado no Diário Oficial da União, de 18 de agosto de
2003, Seção 3, páginas 82 a 85, bem como a reabertura do período de inscrição no concurso de admissão à
carreira de Diplomata, de que trata o referido edital, conforme a redação a seguir especificada, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.
2.2 REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior,
fornecido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. Os candidatos que apresentarem
diploma, devidamente registrado, de mestrado ou de doutorado serão dispensados do Curso de Formação, caso
aprovados no certame.
2.4 VAGAS: 50, as quais poderão ser acrescidas de outras que surgirem durante a realização do concurso.
6.1 A prova objetiva terá a duração de 3 horas, será aplicada no dia 25 de outubro de 2003, no turno da manhã.
6.2 Na data provável de 16 ou 17 de outubro de 2003, os locais e o horário de realização da prova objetiva serão
publicados no Diário Oficial da União, divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br, e
afixados nos quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências
(ICC), ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação
correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
10.1.1 Data e horário: 25 de outubro de 2003, às 14 h e 30 min (horário oficial de Brasília), no mesmo local em
que foi feito o TPS. Essa fase terá a duração de 4 horas.
10.2.1 Data e horário: 26 de outubro de 2003, às 14 h e 30 min (horário oficial de Brasília), no mesmo local em
que foi feita a prova de Português. Essa fase terá a duração de 4 horas.
10.4 Resultados: os resultados da segunda fase serão anunciados, na sede do IRBr, em Brasília, às 13 h do dia 21
de novembro de 2003, e divulgados pela Internet até as 18 h desse mesmo dia.
10.5 Recursos: a vista de provas, em Brasília e nas demais cidades onde se tenham realizado as provas, será
permitida entre os dias 24 e 25 de novembro de 2003, em locais e horários a serem oportunamente informados.
10.5.1 f) o resultado dos recursos e, portanto, o resultado final da segunda fase, será anunciado até as 18 h do dia 2 de
dezembro de 2003, na sede do IRBr, em Brasília, e mandado para publicação no Diário Oficial da União, em Edital
que convocará os candidatos aprovados para as provas da terceira fase do concurso.
11.1 A terceira fase constará de quatro provas escritas, a serem realizadas de acordo com o seguinte calendário:
- data provável de 6 de dezembro de 2003: História;
- data provável de 7 de dezembro de 2003: Geografia;
- data provável de 13 de dezembro de 2003: Noções de Direito e Direito Internacional; e
- data provável de 14 de dezembro de 2003: Noções de Economia e Economia Internacional.
11.9 Os resultados das provas da terceira fase serão anunciados conjuntamente, na sede do IRBr, em Brasília, às 13
horas da data provável de 19 de dezembro de 2003, e divulgados pela Internet até as 18 horas deste mesmo dia.
11.10 A vista de provas, em Brasília e nas demais cidades onde se tenham realizado as provas, será permitida nas
datas prováveis de 22 e 23 de dezembro de 2003, em locais e horários a serem oportunamente informados.
11.11 Respeitadas as regras estabelecidas no subitem 10.5.1 supra, os candidatos poderão apresentar recursos aos
resultados das provas desta fase até as 18 horas do dia 23 de dezembro de 2003. O resultado final da terceira fase
será divulgado até as 18 horas do dia 30 de dezembro de 2003.
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:
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- dia 10 de janeiro de 200 4, às 9 h: prova escrita de Questões Internacionais Contemporâneas, com duração de 5
horas;
- dia 11 de janeiro de 2004, às 9 h: provas escritas de Espanhol Instrumental e Francês Instrumental, com duração
total de 4 horas;
- de 12 a 18 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.
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 9 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 19 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 20 e 21 de
janeiro de 2004, no Instituto Rio Branco.
12.9 Respeitadas as regras estabelecidas no subitem 10.5.1 supra, os candidatos poderão apresentar recursos aos
resultados das provas desta fase até as 18 h do dia 21 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, até as 14 h da data provável de 26 de janeiro de 2004, na sede do
IRBr.
1 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO
1.1 As inscrições poderão ser efetuadas nas agências da CAIXA listadas no Anexo I deste edital ou ainda via
Internet, conforme procedimentos especificados a seguir.
1.1.1 DA INSCRIÇÃO NAS AGÊNCIAS DA CAIXA
1.1.1.1 PERÍODO: De 15 de setembro a 3 de outubro de 2003.
1.1.1.2 HORÁRIO: De atendimento bancário.
1.1.2 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
1.1.2.1 Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/diplomacia2003,
solicitada no período entre 10 horas do dia 15 de setembro de 2003 e 20 horas do dia 5 de outubro de 2003,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
1.1.2.1 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário ou de documento de arrecadação deverá ser
efetuado até o dia 6 de outubro de 2003.
1.1.2.2 Os procedimentos de inscrição encontram-se no Edital de 15 de agosto de 2003, publicado no Diário
Oficial da União, de 18 de agosto de 2003.
JOÃO ALMINO DE SOUZA FILHO
Diretor
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ANEXO I
Endereços das agências da CAIXA onde serão recebidas as inscrições ao concurso de admissão à carreira de
Diplomata.
UF
CIDADE
AGÊNCIAS
ENDEREÇOS
BA Salvador
Das Mercês
Avenida Sete de Setembro, n.º 955, Mercês
CE Fortaleza
Aldeota
Avenida Barão de Studart, n.º 2.191, Aldeota
Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy
DF Brasília
UnB
Ribeiro – Instituto Central de Ciências, ala sul – Asa
Norte
MG Belo Horizonte
Século
Rua Carijós, n.º 218, Centro
PA Belém
Círio
Avenida Presidente Vargas, n.º744, Campina
Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, n.º 5.777,
PE Recife
Imbiribeira
Imbiribeira
PR Curitiba
Mercês
Avenida Manoel Ribas, n.º 857, Mercês
RJ Rio de Janeiro
Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, n.º 127
RS Porto Alegre
Rua da Praia
Rua dos Andradas, n.º 1.507, Centro
Avenida Prefeito Osmar Cunha, n.º 183, lojas 16/18/20,
SC Florianópolis
Hercílio Luz
Centro
SP São Paulo
Sé
Praça da Sé, n.º 111, Sé
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