PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA, DE OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E
DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA
EDITAL Nº 10 – ABIN, DE 30 DE JULHO DE 2018
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA DO GABINETE DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA torna públicos o resultado final na prova
discursiva e a convocação para a prova de capacidade física de candidatos que se autodeclararam negros,
somente para os cargos de Oficial de Inteligência e de Agente de Inteligência, em razão do disposto no Edital
nº 8 – ABIN, de 13 de julho de 2018, referente ao concurso público destinado a selecionar candidatos para o
provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência, de Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de
Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
Torna público, ainda, que o candidato deverá acessar a página do evento, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, para ter conhecimento de seu código identificador.
1 DO RESULTADO FINAL NA PROVA DISCURSIVA
1.1 Resultado final na prova discursiva de candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem:
cargo/área, código identificador, nota final na dissertação da prova discursiva, nota final nas questões da
prova discursiva e nota final na prova discursiva.
1.1.1 CARGO 1: OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
1.1.1.1 ÁREA 1
01428ee09231, 41.67, 36.34, 78.01 / 043a576fb519, 29.89, 29.32, 59.21 / 065d11bf6238, 22.62, 27.32, 49.94
/ 0760c1ceb73d, 24.46, 24.16, 48.62 / 084309c15233, 41.29, 22.57, 63.86 / 0917c14e8851, 41.06, 29.27,
70.33 / 0d9db1658883, 19.58, 54.67, 74.25 / 0da18400875f, 23.68, 31.18, 54.86 / 117719435d01, 55.13,
36.22, 91.35 / 18b47302b1e9, 0.00, 0.00, 0.00 / 19fc52bddbb8, 25.19, 26.50, 51.69 / 1b3c9a1d653f, 0.00,
31.69, 31.69 / 2407bda664d3, 38.29, 23.82, 62.11 / 2783fd6db2c7, 25.69, 27.18, 52.87 / 2a1afd191aa6, 0.00,
0.00, 0.00 / 2e74428e0c08, 16.72, 25.23, 41.95 / 37d005f51f49, 26.64, 17.53, 44.17 / 392018943336, 31.83,
44.99, 76.82 / 3d1a52836d2b, 48.87, 49.45, 98.32 / 4222e26c15ee, 41.40, 15.52, 56.92 / 4336eeb90fa1,
16.35, 39.11, 55.46 / 43ef2e897735, 30.11, 38.00, 68.11 / 45062ab2c4bc, 21.70, 36.49, 58.19 /
58f5a4854d8e, 0.00, 39.61, 39.61 / 5b520ab8df37, 13.08, 42.64, 55.72 / 5bcb6c6cda92, 49.55, 47.35, 96.90
/ 5ce53f494979, 56.57, 49.33, 105.90 / 5d740afc6a72, 37.58, 38.03, 75.61 / 63cf9a16cb90, 53.44, 39.29,
92.73 / 6809455b3a7f, 21.86, 42.08, 63.94 / 685694e9e616, 44.76, 38.62, 83.38 / 690173604b82, 50.52,
45.75, 96.27 / 7116ff550a22, 12.28, 39.88, 52.16 / 79365a667b36, 51.40, 31.67, 83.07 / 7f6d023f711e, 22.01,
25.47, 47.48 / 7fd8a2b4f035, 38.78, 44.69, 83.47 / 80381a3a04c2, 13.61, 19.93, 33.54 / 80a2a614fcbd, 13.81,
29.75, 43.56 / 865187e8a0a3, 40.82, 46.11, 86.93 / 8a47b48d9a89, 0.00, 39.02, 39.02 / 8b7ddf64e811, 32.98,
31.36, 64.34 / 8cca60b8120e, 26.50, 26.42, 52.92 / 8e89e2a29dfb, 10.77, 29.22, 39.99 / 8fde3f282013, 17.15,
58.09, 75.24 / 904177bd7cc7, 38.73, 31.26, 69.99 / 904800bb0e04, 34.21, 32.21, 66.42 / 91f20f7fb0da, 18.61,
34.29, 52.90 / 93a22f10466b, 52.05, 39.27, 91.32 / 96239e130458, 31.69, 24.55, 56.24 / 9890fc8e0d39,
54.97, 52.09, 107.06 / A1aa5179ef0f, 19.28, 28.69, 47.97 / A7680824debf, 27.20, 61.96, 89.16 /
Abb7bef9ed44, 0.00, 6.99, 6.99 / Abdd567940e3, 0.00, 0.00, 0.00 / Aebd06583ff2, 34.73, 39.70, 74.43 /
B040491946d1, 1.00, 28.46, 29.46 / B0f024460133, 41.75, 43.17, 84.92 / B22a3aee2cee, 9.39, 30.17, 39.56 /
B4051139865d, 43.46, 28.45, 71.91 / B77e0364787b, 15.61, 44.90, 60.51 / B8d7704fbcc6, 29.21, 30.07, 59.28
/ B992bd18bc90, 32.56, 30.10, 62.66 / Bb1fbf2285ed, 0.00, 0.00, 0.00 / Be44f669fca5, 14.42, 33.12, 47.54 /
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C2ad75ded1e6, 33.94, 44.44, 78.38 / C3a41d35413f, 41.01, 51.02, 92.03 / C65840cddf3b, 26.75, 41.98, 68.73
/ Cb4727374a48, 35.53, 45.54, 81.07 / Cc72c2b8d5ff, 39.53, 35.48, 75.01 / Cdb8b6ac10d1, 21.91, 26.45,
48.36 / Cf63de952820, 18.88, 26.70, 45.58 / D1849a0bed6d, 11.15, 14.15, 25.30 / D86d202b0ec7, 30.57,
43.81, 74.38 / D8c378ab8525, 0.00, 13.21, 13.21 / Deb9883c3b63, 34.65, 39.81, 74.46 / E3c34b335012, 0.00,
35.97, 35.97 / E923e77c02c3, 34.69, 25.84, 60.53 / Eb36429abec0, 17.05, 27.57, 44.62 / Ec49dd5d3be7,
22.59, 35.38, 57.97 / Eed7f9a38156, 0.00, 20.82, 20.82 / F503c3e24aff, 0.00, 36.88, 36.88 / F5bee7f2854b,
38.83, 42.42, 81.25 / F83e1e514944, 12.81, 24.24, 37.05 / F9777d5ed8f2, 0.00, 23.70, 23.70.
1.1.1.2 ÁREA 3
Af36dd9699d9, 16.37, 54.87, 71.24 / Fd724678c236, 17.19, 53.49, 70.68.
1.1.1.3 ÁREA 4
24201f05bdde, 16.92, 44.32, 61.24 / 57776521e60d, 17.00, 59.62, 76.62 / 93f0c719792e, 16.82, 0.00, 16.82
/ Ada94e6baae7, 19.32, 56.30, 75.62 / Ccd3dee88812, 29.07, 65.06, 94.13.
1.1.2 CARGO 2: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA
1.1.2.1 ÁREA 1
27cbce15af02, 82.44, 30.27, 112.71 / 480a8b5fa026, 48.73, 46.87, 95.60 / 5110100f3962, 23.04, 16.99, 40.03
/ 6985d69af087, 67.76, 42.38, 110.14 / 95ed2137523b, 44.62, 28.42, 73.04 / Ca65b63b43e7, 31.74, 36.07,
67.81 / Cfd3294ee50c, 77.45, 32.97, 110.42 / D6bbe8283d15, 49.68, 21.46, 71.14 / E1ad923fb10f, 43.08,
46.92, 90.00.
1.1.2.2 ÁREA 2
6223b4baa5cd, 69.75, 32.02, 101.77 / 9e6cddbf40ef, 62.84, 37.53, 100.37 / D49e9f7738ad, 42.41, 17.50,
59.91.
1.1.2.3 ÁREA 3
163828ae6c40, 63.69, 29.02, 92.71 / 63d9284da066, 22.27, 21.76, 44.03.
1.1.2.4 ÁREA 4
F0494cea23d3, 75.15, 34.15, 109.30.
1.1.2.5 ÁREA 8
A54f249da99e, 22.76, 28.71, 51.47 / E08ffa2cd500, 37.41, 26.99, 64.40.
1.1.2.6 ÁREA 9
2265f6fdf4e1, 86.62, 23.83, 110.45 / 336b5315b94c, 83.28, 24.51, 107.79 / 64fdbbe3f20f, 74.92, 26.66,
101.58 / B966b34fd8fe, 82.92, 40.96, 123.88 / F24acd0fdd51, 86.58, 21.95, 108.53.
1.1.2.7 ÁREA 10
0847655edd92, 44.51, 21.35, 65.86 / 94e89368f434, 65.96, 20.66, 86.62.
1.1.3 CARGO 3: AGENTE DE INTELIGÊNCIA
1.1.3.1 Resultado final na prova discursiva de candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem:
código identificador e nota final na prova discursiva.
028f6359b7c7, 20.65 / 0b35bb868a86, 26.65 / 178dd9adf070, 25.25 / 3b1d5a88e093, 28.10 /
3de555899059, 26.24 / 44635017be89, 29.56 / 4f1afcbb031f, 25.92 / 5854ad529312, 32.97 / 5e4cc66736b7,
29.13 / 7fc33f5194e3, 19.95 / 8ddd9637d064, 21.54 / 9dd345f449e4, 29.17 / B0c4eaad18b4, 26.68 /
B19e6383c6f0, 35.04 / E41d063d7138, 31.35 / Eb09a11ce365, 29.46 / F9614c2a21a1, 19.88.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA DE CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM
NEGROS
2.1 Convocação para a prova de capacidade física de candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte
ordem: cargo/área e código identificador.
2.1.1 CARGO 1: OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
2.1.1.1 ÁREA 1
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3d1a52836d2b / 5bcb6c6cda92 / 5ce53f494979 / 690173604b82 / 865187e8a0a3 / 9890fc8e0d39 /
C3a41d35413f / Cb4727374a48.
2.1.1 CARGO 3: AGENTE DE INTELIGÊNCIA
028f6359b7c7 / 0b35bb868a86 / 178dd9adf070 / 3b1d5a88e093 / 3de555899059 / 44635017be89 /
4f1afcbb031f / 5854ad529312 / 5e4cc66736b7 / 8ddd9637d064 / 9dd345f449e4 / B0c4eaad18b4 /
B19e6383c6f0 / E41d063d7138 / Eb09a11ce365.
3 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA (SOMENTE PARA OS CANDIDATOS DE QUE TRATA ESTE EDITAL)
3.1 Para a prova de capacidade física, a ser realizada, somente para os candidatos de que trata este edital,
no dia 5 de agosto de 2018, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 11 do Edital
nº 1 – ABIN, de 2 de janeiro de 2018.
3.1.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, a partir do dia 2 de agosto de 2018, para verificar o seu local
de realização da prova de capacidade física, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar
os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a prova de capacidade física no local designado na
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3.2 O candidato deverá comparecer à prova de capacidade física com uma hora de antecedência, na data, no
local e no horário divulgados no subitem 3.1.1 deste edital, com roupa apropriada para prática de educação
física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis, meias, traje para natação (sunga para homens e maiô
de peça única para mulheres), munido de documento de identidade original e de atestado médico (original
ou cópia autenticada em cartório), em que deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a
realizar a prova de capacidade física deste concurso e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional,
emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da prova, conforme modelo anexo a este
edital.
3.2.1 Após o horário fixado para o início da prova de capacidade física, será concedido o limite de 10 minutos
para acerto do relógio. Após, o candidato não poderá ser submetido à prova de capacidade física.
3.3 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico que não
esteja plenamente consoante ao que dispõe o subitem 3.2 deste edital, será impedido de realizar a prova,
sendo consequentemente eliminado do concurso.
3.4 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da
prova de capacidade física e será retido pelo Cebraspe. Não será aceita a entrega de atestado médico em
outro momento ou em que não conste a autorização expressa nos termos do subitem 3.2 deste edital.
3.4.1 O atestado médico não será devolvido, de forma alguma, ao candidato.
3.5 Os testes da prova de capacidade física serão gravados em vídeo pela banca.
3.6 O candidato que se recusar a ter os seus testes da prova de capacidade física gravados em vídeo será
eliminado do concurso público e não terá classificação alguma no certame.
3.7 A prova de capacidade física consistirá de dois testes físicos subsequentes, de caráter eliminatório, e
obedecerá à seguinte ordem:
a) natação;
b) corrida de doze minutos.
3.8 O candidato que se recusar a realizar algum dos dois testes da prova de capacidade física deverá assinar
declaração de desistência dos testes ainda não realizados e será, consequentemente, eliminado do concurso
público, não tendo classificação alguma no certame.
3.9 O candidato que não atingir a performance mínima na prova de capacidade física ou que não comparecer
para a realização desta será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não
tendo classificação alguma no certame.
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3.10 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez,
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova ou
diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido
qualquer tratamento privilegiado.
3.11 Será considerado apto na prova de capacidade física o candidato que atingir a performance mínima na
prova.
3.12 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da prova de
capacidade física após o horário fixado para o seu início, conforme horário de início especificado para cada
candidato, conforme consulta individual a que se refere o subitem 3.1.1 deste edital.
3.13 Não haverá segunda chamada para a realização da prova de capacidade física. O não comparecimento
nessa fase implicará a eliminação automática do candidato.
3.14 Não será aplicada prova de capacidade física fora do espaço físico, da data e dos horários
predeterminados neste edital.
3.15 No dia de realização da prova de capacidade física não será permitida a entrada de candidatos portando
armas, bipe, telefone celular, Walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pendrive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.
3.16 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da prova de
capacidade física, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas nem faça uso de substâncias
químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase.
3.17 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível no local de realização da
prova de capacidade física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
3.18 Será permitido ao candidato a utilização de relógio durante a prova de capacidade física, no entanto, a
contagem oficial de tempo será, exclusivamente, a realizada pela banca.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à
disposição dos candidatos a partir da data provável de 7 de agosto de 2018, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17.
4.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
4.3 O edital de resultado provisório na prova de capacidade física dos candidatos de que trata este edital será
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, na data
provável de 9 de agosto de 2018.
4.4 O edital de resultado final na prova de capacidade física, somente para todos os candidatos aos cargos de
Oficial de Inteligência e de Agente de Inteligência, e de convocação para a avaliação médica, a ser realizada
na data provável de 26 de agosto de 2018, de convocação para o preenchimento da Ficha de Informações
Pessoais (FIP) e para a entrega da documentação para fins da investigação social e funcional, para todos os
cargos, será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17, na
data provável de 15 de agosto de 2018.

MARIA INEZ CARNEIRO DE SOUZA
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL
4

ANEXO
MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

Atesto que o(a) sr.(a) ________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________, encontra-se em boas condições de saúde,
estando apto para realizar a prova de capacidade física prevista no Edital nº 1 – ABIN, de 2 de janeiro de 2018,
do concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de Oficial de
Inteligência, de Oficial Técnico de Inteligência e de Agente de Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras
e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)
________________, _____de__________, de 2018.
____________________________________________
Carimbo (ou identificação no cabeçalho), CRM e assinatura do(a) médico(a)

5

