DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, CARREIRA INICIAL, DPE-I
COMUNICADO
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
(Cebraspe), denominado Cespe, comunica que o candidato que tiver a solicitação de
atendimento especial indeferida disporá do período de 16 e 17 de dezembro de 2014,
ininterruptamente, para verificar, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_pe_14_defensor, quais as pendências que
resultaram no indeferimento do seu pedido. Comunica, também, que o candidato disporá do
período das 9 horas do dia 22 de dezembro de 2014 às 18 horas do dia 23 de dezembro de
2014, para contestar o indeferimento e(ou) complementar/corrigir a documentação, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_pe_14_defensor. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão. A documentação citada deverá ser enviada via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do Cespe
– DPE/PE 2014 (atendimento especial), Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF até o dia
23 de dezembro de 2014. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de
força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
Comunica, ainda, que o candidato que tiver a solicitação para concorrer na condição de
pessoa com deficiência indeferida disporá do período das 9 horas do dia 22 de dezembro de
2014 às 18 horas do dia 23 de dezembro de 2014, para contestar o indeferimento, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_pe_14_defensor. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de revisão.
Comunica, por fim, que a relação final dos candidatos deferidos para concorrer como
pessoa com deficiência e a relação final dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial
deferido
serão
divulgadas
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_pe_14_defensor, na data provável de 31 de
dezembro de 2014.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2014.

