UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE)
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS)
SUBPROGRAMA 2013 (TRIÊNIO 2013/2015)
EDITAL Nº 8 − PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2013, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013
A Universidade de Brasília torna pública a retificação do subitem 5.18 do Edital nº 1 PAS/UnB –
SUBPROGRAMA 2013, de 24 de setembro de 2013 e do item 4 do Edital nº 7 – PAS/UnB –
SUBPROGRAMA 2013, de 21 de novembro de 2013, que passa a ter a redação a seguir especificada.
1 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 5.18 DO EDITAL Nº 1 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2013 DE 24 DE
SETEMBRO DE 2012
5.18 No dia de realização da(s) prova(s), não será permitido ao candidato entrar no ambiente de
prova(s) com aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, qualquer
recipiente, tais como garrafa de água e suco, que não seja fabricado com material transparente,
óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto ou borracha.
[...]
2 DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 4 DO EDITAL Nº 7 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2013 DE 21 DE SETEMBRO
DE 2013
4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, qualquer
recipiente, tais como garrafa de água e suco, que não seja fabricado com material transparente,
óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha.
[...]
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