
 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS 

(CEBRASPE) 
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 

SUBPROGRAMA 2015 (TRIÊNIO 2015/2017) 

COMUNICADO 

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) 

comunica a inclusão de candidatos na relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição 

homologada, de 12 de novembro de 2015, bem como os procedimentos para interposição de recursos e 

complementação de documentação pendente, conforme a seguir especificado.  

 

1 DA INCLUSÃO DE CANDIDATOS  
[...] 

1 Relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição homologada, sem considerar pagamentos 

ou isenções deferidas, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem 

alfabética. 

15119569, Joilson Machado dos Santos / 15126362, Samara Julia Azevedo Louzeiro. 

[...] 

2 DO PROCEDIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
PENDENTE  
2.1 O candidato de escola (pública ou privada) não cadastrada que não obteve homologação de sua 

inscrição poderá verificar qual(is) pendência(s) resultou(aram) na não homologação de sua inscrição  e 

interpor recurso contra este resultado das 9 horas do dia 18 de novembro de 2015 às 18 horas do dia 19 
de novembro de 2015, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/pas. 

2.2 A(s) documentação(ões) pendente(s) a que se refere o subitem 2.1 desta relação poderá(ão) ser 

enviada(s) das 9 horas do dia 18 de novembro de 2015 às 18 horas do dia 19 de novembro de 2015, 

(horário oficial de Brasília/DF), por meio de link específico no endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/pas.  

2.3 O candidato de escola (pública ou privada) cadastrada que não obteve homologação de sua 

inscrição, independentemente do motivo, deverá comparecer a sua escola para regularizar a situação, 

até o dia 19 de novembro de 2015 (conforme horário de atendimento da própria escola), visando a 

homologação final.  

2.4 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, 

de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 

responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências e a interposição de 

recurso. 

2.5 Para os candidatos que se inscreveram em etapa ou em escola errada, é necessário solicitar a 

alteração do dado incorreto para que sua inscrição seja homologada. A solicitação deverá ser feita na 

Central de Atendimento do Cebraspe, das 8 horas às 19 horas, horário oficial de Brasília/DF, (exceto 

sábado, domingos e feriados) ou via correio eletrônico (sac@cebraspe.org.br), até o dia 19 de 
novembro de 2015, por meio de apresentação da cópia do CPF e da Declaração Escolar, ou, no caso de 

envio via correio eletrônico, encaminhamento desses documentos anexos.  

 

Brasília/DF, 17 de novembro de 2015. 


