GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL
MÉDIO
EDITAL Nº 2 – SEPLAG/SEAPA, DE 7 DE JULHO DE 2009
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a retificação dos subitens 3.4.1, 3.4.1.1, 5.4.9.4, 5.4.9.4.1, 14.2 e 14.27 do Edital nº 1 –
SEPLAG/SEAPA, de 19 de junho de 2009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, que passam a
ter a redação a seguir.
(...)
3.4.1 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
portadores
de
deficiência
será
divulgada
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/seplag_seapa2009, na data provável de 18 de agosto de 2009.
3.4.1.1 O candidato disporá de 3 (três) dias a partir da divulgação da relação citada no subitem
anterior para contestar as razões do indeferimento, pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via
SEDEX, citados no subitem 14.4 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
(...)
5.4.9.4 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada na
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seplag_seapa2009, na data
provável de 18 de agosto de 2009.
5.4.9.4.1 O candidato disporá de 3 (três) dias a partir da divulgação da relação citada no subitem
anterior para contestar o indeferimento pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via SEDEX, citados
no subitem 14.4 deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
(...)
14.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados
referentes a este concurso público que sejam publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seplag_seapa2009.
(...)
14.27 O resultado final do concurso público será homologado pelo Secretário de Planejamento e
Gestão, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na forma prevista no subitem 14.2.

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS
Subsecretária de Gestão de Pessoas

1

