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

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2012 (TRIÊNIO 2012/2014) 

EDITAL Nº 20 −−−− PAS/UnB – Subprograma 2012, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 
 

A Universidade de Brasília, em razão de erro material, torna pública a retificação da alínea 

“a” do subitem 2.4 do Edital nº 19 – PAS/UnB – Subprograma 2012, de 19 de setembro de 2014, a 

inclusão dos subitens 2.3.3.1.2 e 2.8.3.1, bem como a retificação do item 3 constante do Anexo II do 

referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.   

 

[...] 

2.4 Para aqueles 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 (exceto sábados, domingos e feriados), nos seguintes locais: 

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

2.3.3.1.2 No momento do registro, os candidatos selecionados pelo Sistema de Cotas para Escolas 

Públicas reservadas aos candidatos pretos, pardos e indígenas deverão assinar termo, fornecido pela 

UnB, se declarando indivíduo de etnia preta, parda ou indígena. 

[...] 

2.8.3.1 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 2.8.3 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. 

[...] 

3 Conforme subitem 3.6.1 deste edital, estarão dispensados da apresentação dos documentos para a 

comprovação da renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, os candidatos 

isentos do pagamento da taxa de inscrição que foram considerados hipossuficientes nos termos do 

subitem 2.7.5 deste edital. 

[...] 
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