MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E
DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL N.º 3/2006 – ANATEL, DE 26 DE MAIO DE 2006
O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) torna
pública a retificação dos requisitos dos cargos 3 e 12, constantes do item 2, e dos subitens 7.1 e 7.2 do
Edital n.º 1/2006 – ANATEL, de 11 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial da União, conforme a
seguir especificado.
CARGO 3: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA 3
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
CARGO 12: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES – ÁREA 2
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
7.1 A avaliação de títulos, de caráter classificatório, valerá 6,50 pontos, ainda que a soma dos valores dos
títulos apresentados seja superior a esse valor.
7.2 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os
limites de pontos dos quadros a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
ALÍNEA
VALOR DE
VALOR MÁXIMO
TÍTULOS
CADA TÍTULO
DOS TÍTULOS
Certificado/declaração
de
curso
de
especialização em nível de pós-graduação
lato sensu, acompanhado de histórico escolar,
A
0,50
1,00
com carga horária mínima de 360 horas/aula,
na formação exigida para a área a que
concorre.
Diploma/declaração devidamente registrado
de conclusão de mestrado, acompanhado de
B
1,00
1,00
histórico escolar, na formação exigida para a
área a que concorre (título de mestre).
Diploma/declaração devidamente registrado
de conclusão de doutorado, acompanhado de
C
1,50
1,50
histórico escolar, na formação exigida para a
área a que concorre (título de doutor).
Experiência profissional (excluída a área de
magistério) no exercício das atividades
0,30 por ano
relacionadas à área de telecomunicações,
completo, sem
D
obrigatoriamente
comprovada
por
3,00
sobreposição de
documentação
correspondente
do
tempo
empregador e/ou certidão de tempo de
serviço público.
TOTAL
6,50
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