MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL (DPF)
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP)
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
EDITAL Nº 6 – DGP/DPF, DE 13 DE JANEIRO DE 2014
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL, no uso das atribuições legais, torna pública a retificação dos
subitens 5.4, 5.4.1, 6.2.5, 6.4.8.9, 6.4.8.10, 6.4.9.5 e 6.4.9.6.1 do Edital nº 28 – DGP/DPF, de 20 de
novembro de 2013, e alterações, conforme a seguir especificado.
[...]
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
pessoa
com
deficiência
será
divulgada
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo, na data provável de 28 de janeiro de 2014.
5.4.1 O candidato disporá das 9 horas do dia 29 de janeiro de 2014 às 18 horas do dia 30 de janeiro de
2014, ininterruptamente, para interpor recurso contra o indeferimento, por meio do endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo. Após esse período, não serão aceitos pedidos
de revisão.
[...]
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de janeiro de 2014.
[...]
6.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada até
a
data
provável
de
13
de
janeiro
de
2014,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo.
[...]
6.4.8.10 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo e imprimir a GRU Cobrança, por
meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 21 de janeiro de 2014, conforme
procedimentos descritos neste edital.
[...]
6.4.9.5 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo, na data provável de
28 de janeiro de 2014.
6.4.9.6.1 O candidato disporá das 9 horas do dia 29 de janeiro de 2014 às 18 horas do dia 30 de janeiro de
2014, ininterruptamente, para interpor recurso contra o indeferimento por meio do endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_13_administrativo. Após esse período, não serão aceitos pedidos
de revisão.
[...]
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