MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INSTITUTO RIO BRANCO
CONSELHO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq)
PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA – "BOLSAS-PRÊMIO
DE VOCAÇÃO PARA A DIPLOMACIA"
EDITAL N.º 2/2004 – IRBr, DE 1.º DE ABRIL DE 2004

O INSTITUTO RIO BRANCO e o CONSELHO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq) tornam pública retificação dos subitens 3.3, 4.1, 4.2,
5.2.1 e 6.1 do Edital n.º 1/2004 – IRBr, de 26 de março de 2004, publicado no Diário Oficial da
União, que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens
e subitens do edital supracitado.
3.3 Excepcionalmente, e desde que previamente autorizadas pela Comissão Interministerial
encarregada da seleção, poderão ser realizados gastos com assinaturas de jornais e revistas,
provedores de acesso à internet e material de consumo. A fim de serem analisadas pela Comissão
Interministerial, tais despesas extraordinárias deverão constar do plano de estudos do bolsista.
4.1 A inscrição poderá ser efetuada apenas via postal, somente por meio de SEDEX endereçado ao:
“Programa de Ação Afirmativa – Bolsas-Prêmio de Vocação para a Diplomacia”, Centro de
Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE), Campus Universitário Darcy Ribeiro, caixa postal
04521, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70919–970, no período de 30 de março a 30 de abril de
2004, contendo os seguintes itens:
4.2 Somente serão aceitas as solicitações de inscrição que sejam postadas até o último dia do
período de inscrição, dia 30 de abril de 2004.
5.2.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 30 de maio de 2004 nas cidades listadas no
subitem 1.1 deste edital e terão a duração de 3 horas.
6.1 Na data provável de 19 ou 20 de maio de 2004, os locais e os horários de realização das provas
objetivas 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. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
Brasília/DF, 1.º de abril de 2004.
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