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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE) 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2011 (TRIÊNIO 201/2013)  

EDITAL Nº 9 − PAS/UnB − SUBPROGRAMA 2011, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012 
 
A Universidade de Brasília torna públicas a reabertura do período de inscrição na segunda 

etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2011, considerando-se válidas e 
ratificadas as inscrições regulares já efetivadas, bem como a retificação dos subitens 1.1, 1.4.4, 1.6.1.1, 
1.6.4, 1.6.12, 1.7.3, 1.7.9, 1.8.1.2, 1.8.2 e 2.1.1, em decorrência da reabertura das inscrições, conforme 
a seguir especificado. 

 
[...] 
1.1 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, no período compreendido entre 10 horas do dia 23 de outubro de 2012 
e 23 horas e 59 minutos do dia 28 de outubro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 
1.4.4 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 9 de novembro de 2012. 
[...] 
1.6.1.1 Os candidatos que preencherem o requisito disposto no subitem 1.6.1 deste edital deverão 
solicitar o subsídio da taxa de inscrição mediante requerimento, disponível por meio do aplicativo para a 
solicitação de inscrição, no período entre 10 horas do dia 23 de outubro de 2012 e 23 horas e 59 
minutos do dia 28 de outubro de 2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, 
indicando o número de matrícula no SIGE, obtido por meio das secretarias da escola onde o candidato 
está regularmente matriculado. 
[...] 
1.6.4 Os candidatos que preencherem os requisitos do subitem 1.6.2 deste edital deverão solicitar a 
isenção de taxa de inscrição mediante requerimento, disponível por meio do aplicativo para a solicitação 
de inscrição, no período entre 10 horas do dia 23 de outubro de 2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 
28 de outubro de 2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, indicando: 
[...] 
1.6.12 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas e imprimir a GRU Cobrança, por meio da página de 
acompanhamento, para pagamento da taxa de inscrição até o dia 9 de novembro de 2012, conforme 
procedimentos descritos neste edital. 
[...] 
1.7.3 A documentação citada no subitem 1.7.2 poderá ser entregue até o dia 29 de outubro de 2012, 
das 8 horas às 19 horas, (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central 
de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF ou enviada via SEDEX ou via carta registrada com 
aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – PAS Subprograma 2011 (laudo 
médico), Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF até a referida data. Após esse período, a 
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Universidade 
de Brasília (UnB). 
[...] 
1.7.9 A relação dos candidatos que tiverem o seu pedido de atendimento especial deferido será 
divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, na ocasião da divulgação 
do edital de locais e horários de realização das provas na data provável de 23 de novembro de 2012. 
[...] 
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1.8.1.2 Para os alunos de escolas particulares, a homologação será feita pela escola onde o candidato 
está matriculado no período de 23 de outubro de 2012 a 29 de outubro de 2012. 
[...] 
1.8.2 O candidato que estuda em escola não cadastrada no PAS deverá fazer a sua solicitação de 
inscrição via Internet e, em seguida, enviar ao CESPE/UnB, no período de 23 de outubro de 2012 a 29 de 
outubro de 2012, por meio de SEDEX ou por carta registrada, endereçada à Central de Atendimento do 
CESPE/UnB – Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2011 – Caixa Postal 04545, Asa Norte, 
Brasília/DF, CEP 70904-970, a seguinte documentação: 
[...] 
2.1.1 Os locais e o horário de realização da prova de conhecimentos estarão disponíveis para consulta 
na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, a partir da data provável de 23 de 
novembro de 2012. 
[...] 

 
Torna pública, ainda, a inclusão dos subitens 1.6.10.1 e 1.6.10.2 no Edital nº 7 – PAS/UnB – 

Subprograma 2011, de 20 de setembro de 2012, que passa a ter a redação a seguir especificada. 
 
[...] 
1.6.10.1 A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção de taxa deferido, referente às 
solicitações realizadas dentro do período de reabertura do período de inscrições, será divulgada até a 
data provável de 1º de novembro de 2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas. 
1.6.10.2 O candidato disporá de dois dias para recorrer do indeferimento do pedido de isenção de taxa, 
referente às solicitações realizadas dentro do período de reabertura do período de inscrições, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas. Após esse período, não serão aceitos recursos. 
[...] 

 
           JOSÉ AMÉRICO SOARES GARCIA                                         RICARDO CARMONA 
           Decano de Ensino de Graduação                                   Diretor-Geral do CESPE/UnB  


