MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DE NÍVEL AUXILIAR

Relação dos candidatos que tiveram seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição deferidos para o concurso público para provimento de vagas em cargos de Analista,
Assistente e Auxiliar em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia,
incluindo as Unidades de Pesquisa; de Tecnologista e Técnico do Centro d e Pesquisa e
Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (CEPESC) da Agência Brasileira de
Informações (ABIN) e de Pesquisador; Tecnologista e Técnico; e Analista em Ciência e
Tecnologia do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) do Ministério
do Meio do Ambiente (MMA).
10016030, Carla Fernandes e Oliveira / 10016389, Cynthya Maia Gomes / 10015025, Eisenhower
Antonio de Azeredo / 10016022, Gilberto Felix da Costa Junior / 10005347, Ivanilda Bastos
Rocha Sales / 10005344, Joao Marcelo Ferreira de Souza / 10015417, Maria Marcia Caldeira
Soares / 10015338, Marisa Barbosa / 10015328, Marisa Barbosa / 10016464, Paulo Raimundo de
Toledo Alves / 10016116, Rafael Vieira Fernandes de Castro / 10016256, Rita de Cassia Costa de
Souza / 10004779, Valdenei Cardoso Gebrim / 10008227, Valeria Ferreira Cunha.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua
inscrição
no
concurso,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mct2008 e imprimir a GRU COBRANÇA, por meio da
página de acompanhamento, para pagamento até o dia 24 de outubro de 2008, conforme
procedimentos descritos no edital de abertura.
O interessado que não teve seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da
taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.
O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento de inscrição deverá ser mantido
em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
O candidato que teve sua inscrição deferida deverá obrigatoriamente acompanhar a publicação
do edital de local e horário de realização das provas.
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