
1 

 

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

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2014 (TRIÊNIO 2014/2016) 

EDITAL Nº 25  PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2014, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 
 
A Universidade de Brasília torna pública a prorrogação do período de inscrição de que trata o 

Edital nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2014, de 6 de setembro de 2016.  
As documentações a que se referem os subitens 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5 e 3.9.6 do Edital 

nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2014, de 6 de setembro de 2016, deverão ser enviadas até o dia 3 de 
outubro de 2016. 

 
1 DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
1.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, solicitada até as 18 horas do dia 3 de outubro de 2016, observado o 
horário oficial de Brasília/DF. 
1.1.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 1º de novembro de 2016. 
1.1.1.2 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma: 
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de solicitação de inscrição, a ser 
preenchido até as 18 horas do dia 3 de outubro de 2016, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, contendo a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído 
pelo CadÚnico, e declaração eletrônica que atende à condição estabelecida na alínea “b” do subitem 
1.1.1.2 deste edital; e 
b) envio da declaração constante do Anexo II do Edital nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2014, de 6 de 
setembro de 2016, completa, legível e assinada, por meio da página de acompanhamento 
http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, até as 18 horas do dia 3 de outubro de 2016.  
1.1.1.3 O candidato que preencher os requisitos do subitem 3.7.3 do Edital nº 21 – PAS/UnB – 
Subprograma 2014, de 6 de setembro de 2016, deverá solicitar a isenção de taxa de inscrição mediante 
requerimento, disponível por meio do aplicativo para a solicitação de inscrição e, além disso, deverá 
enviar, por meio da página de acompanhamento http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, até as 18 
horas do dia 3 de outubro de 2016, o requerimento de isenção, devidamente conferido e assinado, 
disponibilizado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, por meio da página 
de inscrição, instruindo-o com a documentação de que trata o subitem 3.7.3.1.1 do Edital nº 21 – 
PAS/UnB – Subprograma 2014, de 6 de setembro de 2016.  
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