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

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

EDITAL Nº 2 −−−− PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2014, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 
 

A Universidade de Brasília, em razão de erro material, torna pública a exclusão dos subitens 3.8.6, 

3.8.6.1 e do Anexo I do Edital nº 1 – PAS/UnB – Subprograma 2014, de 12 de setembro de 2014. Torna 

pública, ainda, a retificação da alínea “a” do subitem 3.2.3 e da data constante do subitem 3.8.3, bem 

como a inclusão do subitem 3.8.3.1 no referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens.   

 

[...] 

3.2.3 Para os candidatos à primeira etapa que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados 

computadores para a realização das inscrições, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, durante 

o período de inscrição para essa etapa (exceto sábado, domingo e feriado), nos seguintes locais:  

a) Central de Atendimento do Cespe – Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy 
Ribeiro - Sede do Cespe, Asa Norte; 
[...] 

3.8.3 A documentação citada no subitem 3.8.2 deste edital poderá ser entregue até o dia 14 de outubro de 
2014, das 8 horas às 19 horas, (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na 

Central de Atendimento do Cespe, localizada na Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF ou enviada via de SEDEX ou carta registrada com aviso de 

recebimento, para a Central de Atendimento do Cespe – PAS 1/2014 (laudo médico), Caixa Postal 4488, 

CEP 70904-970, Brasília/DF até a data prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, 

salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.  

[...] 

3.8.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 

indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 14 de outubro de 
2014, na forma do subitem 3.8.3 deste edital, justificativa acompanhada de laudo e parecer emitido por 

especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º  

do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 

[...] 
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