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

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2016 (TRIÊNIO 2016/2018) 

 
RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS COM A INSCRIÇÃO DEFERIDA PARA CONCORREREM NA 

CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SEM CONSIDERAR PAGAMENTOS/ISENÇÕES E INSCRIÇÕES 
EM DUPLICIDADE 

 
1 Relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrerem na condição de pessoa 
com deficiência, sem considerar pagamentos/isenções e inscrições em duplicidade, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.  
18311128, Anna Carolina Goncalves de Camargo / 16113459, Fernanda Cristina de Sousa Castro / 
16136737, Gabrielle Yasaman Calazans da Sonseca / 16151922, Glenda Aparecida de Sousa Lobato / 
16131862, Ingrid Ribeiro Araujo de Andrade / 16145909, Larissa Oasis Oliveira / 16152752, Lucas Lima 
Junker Marcelino / 16128520, Luiz Gabriel Tavares de Miranda / 16118913, Luma Tavares Silva / 
16154176, Maria Clara de Oliveira / 16100137, Polyana Dantas de Almeida / 16117885, Regina Maria 
Alves Martins / 17210747, Sara Carvalho Ribeiro / 16140556, Thiago de Farias Sousa / 16137223, Yasmin 
Martins Silva. 
2 DOS RECURSOS  
2.1 O candidato com a solicitação indeferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência 
poderá, das 9 horas do dia 6 de novembro de 2018 às 18 horas do dia 7 de novembro de 2018 (horário 
oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas: verificar qual(is) 
pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de sua solicitação; interpor recurso contra o indeferimento 
por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso e, se for o caso, enviar a documentação 
pendente anexa ao recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de 
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências, a complementação e a 
interposição de recurso.  
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. 
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora 
do prazo ou em desacordo com o Edital nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2016, de 28 de setembro de 
2018, ou com esta relação. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 A relação final dos candidatos com a inscrição deferida para concorrerem na condição de pessoa com 
deficiência será divulgada na data provável de 15 de novembro de 2018, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas.                                                                                                                                                 

                                                                                                               Brasília/DF, 5 de novembro de 2018. 
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