UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CESPE/UnB)
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) E 1º VESTIBULAR DE 2011
EDITAL Nº 4 – PAS/1º VEST 2011, DE 1º DE OUTUBRO DE 2010
O Diretor-Geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília
(CESPE/UnB) torna pública, a retificação da alínea “b”, constante do item 1.1 do Edital nº 1 – PAS/1º
VEST 2011, de 11 de agosto de 2010, que passa a ter a seguinte redação.
1 DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1.1 Poderá solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição:
(...)
b) para o 1º Vestibular de 2011, o candidato que tiver concluído ou estiver cursando o último ano do
ensino médio, ou equivalente, em escola pública ou particular com bolsa.
(...)
Torna públicas, ainda, a reabertura do período de solicitação de isenção de taxa por meio da
retificação das datas divulgadas pelas alíneas “a” e “b”, constantes do subitem 1.2, a retificação da data
divulgada por meio do subitem 1.15 e a inclusão do item 2, referentes ao Edital nº 1 – PAS/1º VEST
2011, de 11 de agosto de 2010, conforme a seguir especificado.
(...)
1.2
a) acessar, de posse do seu CPF, o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular, de acordo
com o processo do qual participará, e preencher os formulários de solicitação de isenção ali disponíveis,
das 9 horas do dia 5 de outubro de 2010 às 23 horas e 59 minutos do dia 7 de outubro de 2010;
b) devolver os formulários preenchidos, junto com a documentação completa solicitada, em envelope
devidamente lacrado e identificado, em um dos endereços descritos abaixo, das 9 às 18 horas, no
período de 5 de outubro de 2010 a 8 de outubro de 2010:
– Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências
(ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF;
– Universidade de Brasília (UnB) – Planaltina – Campus Universitário de Planaltina, Área Universitária, nº
1– Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF;
– Universidade de Brasília (UnB) – Ceilândia – Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da
UnB – CNN 1, bloco E, sobreloja – Ceilândia Centro, Ceilândia/DF;
– Universidade de Brasília (UnB) – Gama – Campus Universitário do Gama – Área Especial, quadra 1
(antigo Foro do Gama) – Setor Central, Gama/DF.
(...)
1.15 O resultado do processo de isenção para os candidatos do Vestibular 2011 será divulgado na data
provável de 15 de outubro de 2010.
(...)
2 DA DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
2.1 Os candidatos que estão cursando o último ano do ensino médio, ou equivalente, e que já
efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no 1º Vestibular de 2011, se solicitarem a isenção de taxa e
tiverem o pedido deferido, poderão solicitar a devolução da referida taxa por meio de requerimento
endereçado à Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB), Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, das 8 horas às 19 horas,
ininterruptamente, até o dia 29 de outubro de 2010.

2.2 Após esse período, os requerimentos apresentados fora do prazo e/ou em desacordo com a forma
prevista no subitem 2.1 serão preliminarmente indeferidos.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 As disposições contidas neste edital serão válidas tão somente para os candidatos que desejarem
concorrer ao 1º Vestibular de 2011 da UnB, permanecendo inalteradas as regras estabelecidas no Edital
nº 1 – PAS/1º VEST 2011, de 11 de agosto de 2010, para os candidatos que concorrem ao PAS.
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