EDITAL Nº 5, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018
CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
O Diretor-Geral do Instituto Rio Branco, em razão do disposto na Recomendação nº 47/2018AC, do Ministério Público Federal, torna público o seguinte:
a) a retificação para a inclusão de candidatos no subitem 1.1.2 do Edital nº 3, de 13 de setembro de 2018;
b) as novas datas de realização das provas escritas de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, mediante
a retificação dos subitens 2.1 e 2.2, bem como a retificação do subitem 4.1 do referido edital;
c) a ratificação da convocação dos candidatos de que trata o Edital nº 3, de 13 de setembro de 2018.
Torna público, por fim, que as novas datas de aplicação das provas escritas referentes à Terceira
Fase serão divulgadas na data provável de 1º de outubro de 2018.
1 DA RETIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DE CANDIDATOS NO SUBITEM 1.1.2 DO EDITAL Nº 3, DE 13 DE
SETEMBRO DE 2018
[...]
1.1.2 Resultado final na Primeira Fase e convocação para a Segunda e Terceira Fases dos candidatos que
se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de
classificação na prova objetiva e nota final na prova objetiva.
10000707, Caio Eduardo Oliveira Leastro, 33.00 / 10001881, Katia Aparecida Barbosa, 33.00 / 10005930,
Renan Brandao Cardoso, 33.00 / 10003093, William Silva Placides, 33.00 / 10004292, Marcos Antonio da
Silva, 32.75 / 10003453, Raphael Braga Alves, 32.75.
[...]
2 DA RETIFICAÇÃO DE SUBITENS DO EDITAL Nº 3, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018
[...]
2.1 A prova escrita de Língua Portuguesa terá a duração de 5 horas e será aplicada em 29 de setembro
de 2018, com início às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF), nas capitais onde houver candidatos
aprovados na Primeira Fase.
2.2 A prova escrita de Língua Inglesa terá a duração de 5 horas e será aplicada em 30 de setembro de
2018, com início às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF), nas capitais onde houver candidatos
aprovados na Primeira Fase.
[...]
4.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, a partir de 25 de setembro de 2018, acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_18_diplomacia para verificar o seu local de
realização das provas da Segunda Fase, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar
os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a prova no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
[...]

José Estanislau do Amaral Souza Neto
Diretor-Geral
Instituto Rio Branco
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