EDITAL Nº 2, DE 27 DE JUNHO DE 2016
CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
O Diretor-Geral, interino, do Instituto Rio Branco torna pública a retificação das datas constantes
dos subitens 5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6, 6.1, 6.7.1 e 6.7.2 do Edital nº 1, de 3 de junho de 2016, conforme a
seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
[...]
5.2 A prova objetiva da Primeira Fase será aplicada nas capitais dos 26 Estados da Federação e no
Distrito Federal, na data provável de 31 de julho de 2016, em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às
10 horas, com duração de 2 horas e 30 minutos; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de
3 horas e 30 minutos.
[...]
5.6.1 O gabarito oficial preliminar da prova objetiva da Primeira Fase será divulgado no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_16_diplomacia, na data provável de 2 de agosto de
2016.
[...]
5.6.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva da
Primeira Fase disporá do período compreendido entre as 9 horas do dia 3 de agosto de 2016 e as 18
horas do dia 4 de agosto de 2016 e deverá seguir as instruções do item 12 deste edital.
[...]
5.6.6 O resultado dos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva da Primeira Fase, as
justificativas de eventuais alterações e ou anulações de gabarito, o resultado final na Primeira Fase e a
convocação para a verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos negros
serão divulgados no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_16_diplomacia e
publicados no Diário Oficial da União na data provável de 22 de agosto de 2016.
[...]
6.1 O candidato que tiver optado, no ato da inscrição, por concorrer às vagas reservadas nos termos da
Lei nº 12.990/2014, se aprovado e classificado na Primeira Fase até o limite de vagas estabelecido no
subitem 5.7.4 deste edital, seja nas vagas da ampla concorrência, nas reservadas aos candidatos negros
ou nas destinadas a pessoas com deficiência, respeitados os empates na última colocação, deverá
confirmar tal opção mediante a entrega de autodeclaração e a realização de entrevista perante
Comissão de Verificação designada pelo Comitê Gestor de Gênero e Raça do Ministério das Relações
Exteriores (CGGR/MRE) na cidade de Brasília/DF, a expensas do candidato, no período provável de 26 a
28 de agosto de 2016.
[...]
6.7.1 O resultado provisório na verificação da autodeclaração dos candidatos pretos ou pardos será
divulgado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_16_diplomacia na data
provável de 2 de setembro de 2016.
[...]
6.7.2 O candidato que desejar interpor recurso contra decisão da Comissão de Verificação disporá do
período compreendido entre as 9 horas do dia 3 de setembro de 2016 e as 18 horas do dia 4 de
setembro de 2016 e deverá seguir as instruções do item 12 deste edital.
[...]
Sérgio Barreiros de Santana Azevedo
Diretor-Geral interino
Instituto Rio Branco
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