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A Universidade de Brasília torna pública a retificação dos subitens 1.9, 1.9.1 e 1.9.2 
constantes do Edital nº 10 – PAS/UnB – Subprograma 2014, de 26 de agosto de 2015, bem como a 

inclusão dos subitens 1.9.3 e 1.9.3.1 no referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens.  

 
[...] 

1.8 DA HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO 

1.8.1 Haverá uma etapa de homologação das solicitações de inscrição dos candidatos de cada escola 

cadastrada no PAS, que consistirá na comprovação de que o candidato atende às condições de inscrição 

citadas no subitem 3.1.2 do Edital nº 1 – PAS/UnB – Subprograma 2014, de 19 de setembro de 2014.  

1.9 Alunos de escolas particulares, públicas do Distrito Federal e não cadastradas. 
1.9.1 Para os alunos de escolas particulares, a homologação será feita pela escola onde o candidato está 

matriculado no período de 8 de setembro de 2015 a 30 de outubro de 2015. 

1.9.2 Caso a escola particular não seja cadastrada, o aluno deverá enviar, por meio de link específico no 

endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, no período das 8 horas do dia 1º de setembro de 

2015 até as 19 horas do dia 17 de setembro de 2015, seu CPF e o comprovante de matrícula regular da 

série correspondente (declaração escolar, devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela 

instituição), constando o nome completo, a data de nascimento e o nº do CPF do candidato.  

1.9.2.1 A homologação da inscrição dos candidatos que estudam em escola não cadastrada no PAS fica 

condicionada ao envio da documentação descrita no subitem 1.9.2 deste edital.  

1.9.3 A homologação de inscrição para os alunos de escolas públicas do Distrito Federal será feita 

automaticamente. 

1.9.3.1 Caso haja alguma divergência entre o cadastro de alunos de escolas públicas do Distrito Federal 
e os dados informados no sistema, a verificação da homologação deverá ser realizada no período de 26 
a 30 de outubro de 2015. 

[...] 
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