
CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
Edital nº 1, de 23 de janeiro de 2001

A Diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados - CEFOR, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Ato da Mesa nº 41/2000 e de conformidade com o Edital nº 2/2000,
referente ao concurso público para Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, do Quadro Permanente da
Casa, torna público:

1. De acordo com o subitem 1.1.6. do Capítulo V do Edital nº 2/2000, ficam convocados à realização da
Segunda Prova, discursiva, os candidatos habilitados e classificados na Primeira Prova, objetiva, cujos
nomes constam do Edital nº 9/2000, publicado no Diário Oficial da União de 19/12/2000.

2. A Segunda Prova, discursiva, de que trata o subitem 1.2 do Edital nº 2/2000, realizar-se-á em 11/2/2001,
domingo, no Colégio Marista de Brasília, situado no SGAS — Av. L2 Sul Quadra 609 Módulo A — Asa
Sul — Brasília — Distrito Federal, sendo o ingresso dos candidatos iniciado às 8 horas e encerrado,
impreterivelmente, às 9 horas. A prova terá duração de 5 horas.

3. Para realizar a prova, o candidato deverá apresentar o original do documento de identidade utilizado
quando de sua inscrição no concurso e estar munido de caneta esferográfica com tinta preta.

4. É vedado o ingresso no local de provas com armas ou aparelhos eletrônicos, tipo "bip", telefone celular,
agenda eletrônica, relógio "data bank", "walkman", receptor, máquina calculadora ou qualquer outro que
possibilite a comunicação, devendo os mesmos serem recolhidos quando da entrada dos candidatos.

5. De conformidade com o item 8 do Capítulo IV do Edital nº 2/2000, será colhida impressão digital de todos
os candidatos presentes à prova.
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