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EDITAL Nº 23 − PAS/UnB – Subprograma 2012, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014
A Universidade de Brasília torna público que os candidatos poderão, a partir do dia 24 de
outubro de 2014, por meio do link http://www.cespe.unb.br/pas, ter acesso ao resultado provisório de
isenção de pagamento da taxa de inscrição e ao resultado provisório do atendimento especial.
Torna públicas, ainda, as regras gerais dos procedimentos referentes aos recursos quanto à
isenção de taxa e ao atendimento especial, conforme a seguir especificado, tornando sem efeito as
disposições contrárias.
1 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DA ISENÇÃO DE TAXA
1.1 O candidato que teve o seu pedido de isenção indeferido disporá do dia 24 de outubro de 2014 até
as 18 horas do dia 29 de outubro de 2014, ininterruptamente, para verificar, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/pas, quais as pendências que resultaram no indeferimento do seu pedido.
1.2 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado provisório referente à isenção de taxa das 9
horas do dia 27 de outubro de 2014 às 18 horas do dia 28 de outubro de 2014, (horário oficial de
Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, por meio do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
1.3 O candidato que se enquadrar na terceira possiblidade de isenção de taxa (Lei nº 12.799/2013)
disposta no subitem 2.7.4 do Edital nº 19 – PAS/UnB – Subprograma 2012, de 19 de setembro de 2014,
poderá complementar/corrigir a documentação no período de 27 de outubro de 2014 até 29 de
outubro de 2014, entregando, pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do Cespe –
Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte,
Brasília/DF ou enviando via SEDEX para a Central de Atendimento do Cespe – PAS 3/2012 (isenção de
taxa), Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de revisão.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DO ATENDIMENTO ESPECIAL
2.1 O candidato que teve o seu pedido de atendimento especial indeferido disporá do dia 24 de outubro
de 2014 até as 18 horas do dia 29 de outubro de 2014, ininterruptamente, para verificar, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, quais as pendências que resultaram no indeferimento do seu
pedido.
2.2 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado provisório referente ao atendimento
especial das 9 horas do dia 27 de outubro de 2014 às 18 horas do dia 28 de outubro de 2014, (horário
oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.3 O candidato poderá complementar/corrigir a documentação no período de 27 de outubro de 2014
até 29 de outubro de 2014, entregando, pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do
Cespe – Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte,
Brasília/DF ou enviando via SEDEX para a Central de Atendimento do Cespe – PAS 3/2012 (laudo médico
com CRM), Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima. Após esse período,
não serão aceitos pedidos de revisão.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A relação final dos candidatos com pedido de isenção da taxa de inscrição deferido, a relação final
dos candidatos que tiveram o pedido de atendimento especial deferido serão divulgadas na data
provável de 6 de novembro de 2014, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas.

3.2 A relação dos candidatos que tiveram a solicitação de inscrição homologada será divulgada na data
provável de 14 de novembro de 2014, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas.
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