UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE)
1º VESTIBULAR DE 2011
EDITAL Nº 5 – 1º VEST 2011, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010
A Universidade de Brasília torna pública a inclusão dos subitens 3.4.3.3 e 3.4.3.3.1 e a reabertura
do período de inscrições para o 1º Vestibular de 2011, das 10 horas do dia 23 de outubro de 2010 até
as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de outubro de 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular/1vest2011, com pagamento da taxa de
inscrição até o dia 28 de outubro de 2010 e o envio ou entrega da solicitação de atendimento especial a
que se refere os subitens 5.2 e 5.3 do edital de abertura até o dia 29 de outubro de 2010.
(...)
3.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
(...)
3.4.3.3 Conforme Contrato firmado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Governo do
Distrito Federal (GDF), os alunos devidamente matriculados nas escolas da Rede Pública do Distrito
Federal estão dispensados do pagamento da taxa de inscrição, sendo essa taxa subsidiada pelo GDF,
exceto para candidato treineiro, devendo o candidato, para efetivar a sua inscrição, seguir os
procedimentos descritos neste edital.
3.4.3.3.1 O candidato que preencher a condição do subitem anterior deverá necessariamente, no ato da
inscrição, informar seu número de matrícula SIGE, obtido por meio das secretarias da escola onde o
candidato está regularmente matriculado.
(...)
Torna pública, ainda que, para aqueles que não tiverem acesso à Internet, serão disponibilizados
computadores para a realização das inscrições, das 10 horas às 17 horas, durante o período de
inscrição, nos seguintes locais:
– Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências
(ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF;
– UnB – Planaltina – Campus Universitário de Planaltina, Área Universitária, nº 1– Vila Nossa Senhora de
Fátima, Planaltina/DF;
– UnB – Ceilândia – Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da UnB – CNN 1, bloco E,
sobreloja – Ceilândia Centro, Ceilândia/DF;
– UnB – Gama – Campus Universitário do Gama – Área Especial, quadra 1 (antigo Foro do Gama) – Setor
Central, Gama/DF.
Torna público também, que os candidatos contemplados pelo Contrato firmado entre a
Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Governo do Distrito Federal (GDF), exceto o candidato
treineiro, caso tenham efetuado o pagamento de taxa do 1º Vestibular de 2011, poderão solicitar a
devolução do valor, conforme descrito abaixo:
1
A
solicitação
de
devolução
deverá
ser
realizada
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/1vest2011, das 10 horas do dia 8 de novembro de 2010 às 23
horas e 59 minutos do dia 12 de novembro de 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF,
devendo, para tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados
bancários e demais dados solicitados no sistema.
1.1 Os candidatos que não possuírem conta-corrente própria prestarão as informações solicitadas no
link acima e deverão deixar em branco as informações relativas aos dados bancários.
1.2 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta-corrente será
disponibilizada para saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao
caixa apresentando o seu CPF.

1.3 Não serão devolvidas taxas de inscrições em contas de terceiros. A conta-corrente é pessoal e
intransferível.
1.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 12 de dezembro de 2010.
1.5 As solicitações fora do prazo ou em forma diversa do estabelecido neste edital serão
preliminarmente indeferidas.
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