SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA DE
TRÂNSITO E AUXILIAR DE TRÂNSITO
EDITAL N.º 5 – SEPLAG/DETRAN, DE 26 DE JANEIRO DE 2009
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SUGEP) torna pública a reabertura do
período de inscrição e de solicitação de isenção de taxa no concurso público para
provimento de vagas nos cargos de Analista de Trânsito e Auxiliar de Trânsito da Carreira de
Atividades de Trânsito do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
(DETRAN/DF), conforme a seguir especificado.
1 As solicitações de inscrição poderão ser realizadas no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/seplagdetran2008, a partir das 10 horas do dia 27 de
janeiro de 2009 até as 11 horas do dia 31 de janeiro de 2009, com o pagamento da
GRU Cobrança e a entrega ou o envio dos laudos médicos e das cópias do CPF a que se
referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital n.º 1 – SEPLAG/DETRAN, de 14 de novembro de
2008, até o dia 9 de fevereiro de 2009.
1.1 O requerimento de isenção, disponível por meio do aplicativo de inscrição, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seplagdetran2008, e a documentação exigida no
subitem 5.4.7 do edital de abertura poderão ser entregues das 10 às 17 horas dos dias 27 a
30 de janeiro de 2009 e das 8 às 12 horas do dia 31 de janeiro de 2009, na
Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de
Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF.
1.2 O requerimento de isenção e a documentação poderão, ainda, ser encaminhadas via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, considerada a data final de postagem em
31 de janeiro de 2009, para a Central de Atendimento, Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970 – Concurso
SEPLAG/DETRAN 2008 (isenção de taxa).
1.3 A nova relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 6 de fevereiro
de 2009, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seplagdetran2008.
1.3.1 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seplagdetran2008 e imprimir a GRU
COBRANÇA, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 9 de
fevereiro de 2009, conforme procedimentos descritos no edital de abertura.
1.3.2 O interessado que não tiver 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.
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