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

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2018 (TRIÊNIO 2018/2020)  

EDITAL Nº 13 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 
 

A Universidade de Brasília (UnB) torna pública a prorrogação do período de inscrições e do prazo 
para os procedimentos e para o envio de documentação a que se referem os subitens 1.2, 1.6.2.2, 1.6.3.2, 
1.8.7, 1.9.4, 1.9.6 e 1.9.8.1 do Edital nº 11 – PAS/UnB – Subprograma 2018, de 25 de setembro de 2019, 
até as 18 horas do dia 24 de outubro de 2019, no endereço eletrônico 
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. 

Torna pública, ainda, a prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição até o dia 14 de 
novembro de 2019. 

Torna pública, por fim, em razão da prorrogação, a retificação das datas constantes dos subitens 
1.3.2.1.6, 1.7.3 e 1.9.3 do referido edital, conforme a seguir especificado. 
[...] 
1.3.2.1.6 Os candidatos enquadrados no subitem 1.1.1 deste edital deverão verificar, em link específico a 
ser divulgado na internet, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/acompanhamento, 
nas datas prováveis de 25 e 26 de outubro de 2019, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às 
instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi reconhecida pelo Cebraspe. Caso não tenha 
sido reconhecida, o candidato poderá realizar das 9 horas às 18 horas (horário oficial de Brasília/DF) das 
datas mencionadas, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. 
 [...] 
1.7.3 A relação provisória dos candidatos com o pedido de isenção de taxa de solicitação de inscrição 
deferido será divulgada na data provável de 4 de novembro de 2019, no endereço eletrônico 
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. 
[...] 
1.9.3 A homologação da solicitação de inscrição deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o 
candidato está matriculado, no período de 3 de outubro de 2019 a 14 de novembro de 2019. 
[...] 
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