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EDITAL N.º 5/2003, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
ANALISTA LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÕES ARQUITETO, ENGENHEIRO E TÉCNICO EM
COMUNICAÇÃO SOCIAL

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB), em
obediência aos subitens 8.3 e 8.4 do Edital n.º 4/2003, de 18 de dezembro de 2003, publicado no Diário
Oficial da União de 19 de dezembro de 2003, torna pública a convocação para a prova discursiva dos
candidatos ao cargo de Analista Legislativo – Atribuição Engenheiro e para a prova prática dos
candidatos ao cargo de Analista Legislativo – Atribuições Arquiteto e Técnico em Comunicação Social
da Câmara dos Deputados.
1 Convocação para a prova discursiva dos candidatos à atribuição Engenheiro, classificados até a 20.ª
colocação, em cada área, respeitados os empates na última posição, na seguinte ordem: área, número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1 ENGENHARIA CIVIL
10301256, Adriana Villela de Souza Araujo / 00000343, Aguinaldo Siega Junior / 10701297, Alexandre
Costa Maia / 00000008, Alexandre Honorio Cayres / 00001582, Cristiano Magalhaes de Pinho /
00000170, Eduardo Jose Guaragna dos Reis / 10600281, Fabio Ferrer Simoes / 10301093, Felipe Gazzoni
Machado / 00003400, Ismael Marques Guimaraes / 00000166, Jose Dias de Souza / 10301254, Leonardo
Carvalho Pessoa Guerra / 00000032, Lino Jose dos Santos Neto / 10200541, Marcelo Gontijo Vieira
Gomes / 00001267, Marco Antonio Kichler / 10301870, Marcos Jose de Jesus Santos / 00002044,
Mauricio Pereira Rubo / 00000370, Osvaldo Gomes de Holanda Junior / 00003130, Renato Luiz Macedo
Fonseca / 00000301, Rita de Cassia Resende Pereira / 00000521, Rodrigo Azevedo / 00003098, Rogerio
Fortunato Junior / 00001264, Ronildo Pires de Almeida Junior.
1.2 ENGENHARIA ELÉTRICA
00002515, Alex Fabiane Silveira Menezes / 00004229, Anderson Luiz Alves Ribeiro / 00002985,
Aymore de Castro Alvim Filho / 00001545, Cristiano Bonfleur Mesquita / 10300034, Dalmo Rebello
Silveira Junior / 00003742, Donizete Bueno da Silva / 00004495, Eduardo Andreao de Cerqueira /
00001445, Eduardo Marinho da Silva / 00000497, Fritz Walter Mohn / 00004026, Gabriel Aurelio de
Oliveira / 00000968, Heron Galinari / 00001663, Joao Batista Pereira / 00001029, Joberto Souza de
Araujo / 00004701, Manoel Clementino Barros Neto / 00001248, Marco Antonio de Araujo Paiva /
00001950, Mauricio Ferreira Wanderley / 00004182, Mauro Antonio dos Santos Junior / 00002832,
Mauro Moura Severino / 00002524, Sergio Luiz Cardoso da Silva / 00004449, Stenio Grangeiro
Loureiro.
1.3 ENGENHARIA ELETRÔNICA
00001418, Abrahao Rezende Aidar / 10301861, Alaor Faria Miguel / 00000337, Antonio Celso
Guimaraes Teixeira / 10200052, Fabiano Fernandes Rocha / 00001328, Fabricio Lopes Leao / 00004474,
Guilherme Volu Cyriaco / 00001412, Janine Zancanaro da Silva / 00001416, Jose Claudio Mendonca de
Freitas / 10300200, Jose Luis Alckmin de Barros / 00001981, Leonardo Garcia Greco / 00001534, Luis
Augusto Nery Barreto / 00000164, Luiz Paulo Oliveira Pereira da Silveira / 00003047, Maicon Luiz
Kavalco / 00002412, Otavio Moreira Evaristo Carlos / 00000680, Paulo Sisnando Rodrigues de Araujo /
00001745, Pedro Armando Vieira / 00000371, Renato Proenca Picanco / 00001220, Rodrigo Ferrari
Gomes dos Santos / 00004136, Tereza Cristina Melo Aguiar / 10301945, Vicenzo Papariello Junior.
1.4 ENGENHARIA MECÂNICA
00001891, Adair dos Santos Nazareth Junior / 00001428, Adhemar Brandini / 00000750, Andre Emanuel
Scian Meneghin / 00001066, Andre Reinaldo Novgorodcev Junior / 00000853, Carlos Alexandre Santos
Camardella / 00000447, Daniel Vieira Soares / 10700032, Elmer Alfonso Camacho Greilberger /
00001904, Fabio Coelho Barbosa / 00002773, Flavio Sobral Martins e Rocha / 00000884, Humberto
Carneiro Cardoso / 00000324, Jose Lucio Pinheiro Junior / 00004313, Leandro Neves de Souza /
00001659, Luiz Alberto da Cunha Bustamante / 00000394, Luiz Gaspar Ribas Mariz / 00000624, Manoel
Carlos Diniz Costa / 00001803, Marcelo Campos Versiani / 00001137, Rafael de Mello Pereira /
00000795, Robson Goncalves Marinho Couto / 00000817, Sergio Servilha de Oliveira / 00002827,
Wendell Ribeiro Marques.
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2 Convocação para a prova discursiva do candidato à atribuição Engenheiro, que se declarou portador de
deficiência, classificado até a 8.ª colocação, independentemente da área, respeitados os empates na última
posição, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato e área.
00001853, Antonio Cezar Almeida, Engenharia Civil.
3 DA PROVA DISCURSIVA
3.1 A prova discursiva terá a duração de 4 horas e 30 minutos e será aplicada no dia 11 de janeiro de
2004, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).
3.1.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
Cidade Candidatos Local

Brasília/DF
Todos os candidatos
convocados para a prova
discursiva

INEI Asa Norte – Centro
Educacional – SGAN, quadra
606, Módulo A – Avenida L2
Norte, Brasília/DF

3.2 A prova discursiva consistirá na aplicação de estudo de casos que versem sobre a prática em
Engenharia, na área específica do candidato, com, no máximo, quatro questões.
3.3 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta,
não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato
portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato, observado o
disposto no subitem 5.5.11 do edital de abertura. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um
agente do CESPE devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia
das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
3.4 Nenhuma das folhas da prova discursiva poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que
não seja o cabeçalho da folha de texto definitivo, qualquer palavra ou marca que as identifiquem, sob
pena de anulação do respectivo texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço
destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto correspondente.
3.5 As folhas de textos definitivos serão os únicos documentos válidos para a avaliação da prova
discursiva. As folhas para rascunho no caderno de provas são de preenchimento facultativo e não valerão
para tal finalidade.
3.6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
3.6.1 Em cada questão da prova discursiva, após análise pela banca examinadora, será feito o
preenchimento de planilhas para cada candidato, com as informações relativas à avaliação. Será, então,
realizada a leitura de planilhas, por processo óptico/eletrônico, e calculada, por computador, a nota na
questão (NQ).
3.6.1.1 Nos casos de inadequação do desenvolvimento à situação-problema /  caso apresentado, de texto
definitivo escrito a lápis, de não haver texto ou de identificação em local indevido, o candidato receberá
NQ = ZERO.
3.6.1.2 A avaliação de cada questão será feita da seguinte forma:
a) a apresentação, a fundamentação, a consistência, o estabelecimento de conexões lógicas entre os
argumentos e o domínio do conhecimento avaliado totalizarão a nota relativa ao conteúdo (NC), cujo
valor máximo será estabelecido no caderno de prova;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos tais como: acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência,
morfossintaxe, propriedade vocabular, translineação etc;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local
apropriado e/ou que ultrapassar a extensão máxima estabelecida para a questão;
d) será calculada, então, para cada candidato, a nota na questão (NQ) pela fórmula: NQ = NC– 0,25 × NE.
e) se NQ < zero, então, considerar-se-á NQ = ZERO;
f) a nota do candidato na prova discursiva (NFPD) será igual ao somatório das notas por ele obtidas em
cada questão;
g) NFPD terá o valor máximo de 200 pontos.
3.6.1.3 Será eliminado do concurso o candidato que obtiver NFPD menor que 100,00 pontos.
4 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Arquiteto, classificados até a 55.ª
colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte ordem: local, data e horário de
realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília/DF.
DATA: 10 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 8 horas (primeira parte – subitem 8.1.1, alínea “a”).
00000288, Adriano C0nde Vitor / 00001899, Alexandre Luis Dias Soares / 00003551, Andre Escovedo
Freire / 10400069, Angela Beatriz Souza Bertazzo / 00000893, Antonio Luiz Trindade Moreno /
00004147, Artur Fernando Sampaio Andrade / 00002901, Bianca Pelicioli Riboldi / 10400564, Bianca
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Spotorno da Silva / 00000098, Carlos Andre do Valle Thomaz / 10300530, Carlos Cesar Ribeiro /
00003245, Carlos Murilo Frade Nogueira / 00002465, Christian Beurlen / 00001734, Clarissa Maria
Valgas e Bastos / 00000018, Claudio de Sa Ferreira / 10300046, Cristiano de Sousa Nascimento /
00000172, Danilo Matoso Macedo / 10301760, Fabiano David de Oliveira Jota / 00003503, Fabiano Jose
Arcadio Sobreira / 00002721, Fernando Antonio Ribeiro Falcao / 00000314, Fernando Goes Ferreira dos
Santos / 00001774, Flavia Monken Mascarenhas / 00002240, Gentil Felix Viana Junior / 00000535,
Giancarlo Gregorio / 00001125, Giulliano Magalhaes Penatti / 00000423, Graziella Garcia Pires Cecilio /
10300552, Jose Helder de Sousa Pereira / 00002916, Jose Verissimo de Sena / 00001094, Leonardo
Lucio Esteves / 00004642, Leonardo Marques Monteiro / 10200528, Ludimila Penna Lamounier /
00001541, Luiz Otavio Alves Rodrigues / 10301653, Luiz Otavio Costa Michirefe / 00002369, Marcelo
David de Aquino Viana / 00003904, Marcelo Koch / 00002326, Marcio Luis Yamaguti / 10600244,
Marcos de Leu Araujo / 00000711, Maria Eduarda Vasconcelos de Almeida / 00004055, Nereida Simioni
/ 00000469, Nina Farnese de Assis / 00001064, Orlando Egreja Neto / 00004695, Patricia Brito de Avila /
00001317, Patricia Melasso Garcia / 00000349, Paulo Sergio Gambini / 10300650, Paulo Sergio Ramos
Pinto / 10701229, Reinaldo Alves Ferreira Santos / 00000245, Ricardo Marcel Mansano Andre /
00003895, Ricardo Reis Meira / 10301791, Roberto Goncalves de Araujo / 00000776, Rodrigo
Guimaraes Trajano / 00002367, Rogerio Esmanhotto / 00002392, Rogerio Silveira Barros / 00001277,
Saulo Piton Costa Grimaldi / 00000558, Sergio Ferreira Ramalho / 10301269, Thomaz Passos Ferraz
Moreira / 00002032, Valberto Rodrigues Falcao / 00001080, Valeria Maia Alves Ferreira de Carvalho.
4.1 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Arquiteto, que se declararam portadores
de deficiência, classificados até a 5.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte
ordem: local, data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília/DF.
DATA: 10 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 8 horas. (primeira parte – subitem 8.1.1, alínea “a”)
00000746, Daniela Torres de Mesquita de Sousa Vale / 00003229, Jorge de Araujo Gomes / 00001921,
Juscelino Kubitschek Bandeira da Costa / 10301667, Missae Hirako / 00004149, Valerio Augusto Soares
de Medeiros.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 8 horas. (primeira parte – subitem 8.1.1, alínea “a”)
00000288, Adriano C0nde Vitor / 00001899, Alexandre Luis Dias Soares / 00003551, Andre Escovedo
Freire / 10400069, Angela Beatriz Souza Bertazzo / 00000893, Antonio Luiz Trindade Moreno /
00004147, Artur Fernando Sampaio Andrade / 00002901, Bianca Pelicioli Riboldi / 10400564, Bianca
Spotorno da Silva / 00000098, Carlos Andre do Valle Thomaz / 10300530, Carlos Cesar Ribeiro /
00003245, Carlos Murilo Frade Nogueira / 00002465, Christian Beurlen / 00001734, Clarissa Maria
Valgas e Bastos / 00000018, Claudio de Sa Ferreira / 10300046, Cristiano de Sousa Nascimento /
00000172, Danilo Matoso Macedo / 10301760, Fabiano David de Oliveira Jota / 00003503, Fabiano Jose
Arcadio Sobreira / 00002721, Fernando Antonio Ribeiro Falcao / 00000314, Fernando Goes Ferreira dos
Santos / 00001774, Flavia Monken Mascarenhas / 00002240, Gentil Felix Viana Junior / 00000535,
Giancarlo Gregorio / 00001125, Giulliano Magalhaes Penatti / 00000423, Graziella Garcia Pires Cecilio /
10300552, Jose Helder de Sousa Pereira / 00002916, Jose Verissimo de Sena / 00001094, Leonardo
Lucio Esteves / 00004642, Leonardo Marques Monteiro / 10200528, Ludimila Penna Lamounier /
00001541, Luiz Otavio Alves Rodrigues.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 14 horas.  (segunda parte – subitem 8.1.1, alínea “b”)
10301653, Luiz Otavio Costa Michirefe / 00002369, Marcelo David de Aquino Viana / 00003904,
Marcelo Koch / 00002326, Marcio Luis Yamaguti / 10600244, Marcos de Leu Araujo / 00000711, Maria
Eduarda Vasconcelos de Almeida / 00004055, Nereida Simioni / 00000469, Nina Farnese de Assis /
00001064, Orlando Egreja Neto / 00004695, Patricia Brito de Avila / 00001317, Patricia Melasso Garcia /
00000349, Paulo Sergio Gambini / 10300650, Paulo Sergio Ramos Pinto / 10701229, Reinaldo Alves
Ferreira Santos / 00000245, Ricardo Marcel Mansano Andre / 00003895, Ricardo Reis Meira / 10301791,
Roberto Goncalves de Araujo / 00000776, Rodrigo Guimaraes Trajano / 00002367, Rogerio Esmanhotto /
00002392, Rogerio Silveira Barros / 00001277, Saulo Piton Costa Grimaldi / 00000558, Sergio Ferreira
Ramalho / 10301269, Thomaz Passos Ferraz Moreira / 00002032, Valberto Rodrigues Falcao / 00001080,
Valeria Maia Alves Ferreira de Carvalho.
4.2 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Arquiteto, que se declararam portadores
de deficiência, classificados até a 5.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte
ordem: local, data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília/DF.
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DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 14 horas. (segunda parte – subitem 8.1.1, alínea “b”)
00000746, Daniela Torres de Mesquita de Sousa Vale / 00003229, Jorge de Araujo Gomes / 00001921,
Juscelino Kubitschek Bandeira da Costa / 10301667, Missae Hirako / 00004149, Valerio Augusto Soares
de Medeiros.
5 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Técnico em Comunicação Social , área de
Rádio, classificados até a 70.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte ordem:
local, data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Comunicação, Brasília/DF.
DATA: 10 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 9 horas.
00000768, Alan Rodrigues da Silva / 00002023, Alberto da Costa Lima / 00000481, Alesandra de Araujo
Benevides / 00004326, Alexandre Antonio Vieira Vale / 00000293, Alexandre Campos da Silveira /
00001123, Alexandre Gomes Sena / 10301541, Alexandre Nascimento Porto / 00001918, Aline Falco
Reis Fernandes / 00001229, Ana Beatriz dos Santos / 00000709, Ana Heloisa D`arcanchy Bandeira de
Mello / 10301796, Ana Raquel Macedo Ferreira / 00000096, Antonio Carlos Lopes Burity / 00001291,
Antonio Vital Medeiros de Morais / 00000258, Bruno Henrique Pereira Marsiaj / 10301805, Bruno
Rocha Radicchi / 00002869, Carlos Andre Costa Pinto de Brito Franco / 00001373, Carlos Augusto de
Souza Moura / 00000800, Carlos Frederico Rolim de Andrade / 00000272, Carolina Pompeu de Sousa
Campos / 10301140, Carolina Soares dos Santos.
DATA: 10 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 14 horas e 30 minutos.
10300591, Catarina Nogueira Franca / 00000296, Cecilia Jorge Dino / 10300534, Celso Cavalcanti de
Melo Junior / 00000406, Cristiano Aguiar Lopes / 10300548, Daniela Luciana da Silva / 00004299,
Eduardo Tramarim / 00001385, Elmano Augusto Ferreira Cordeiro / 00000760, Ester Monteiro da Silva /
00002249, Fabio Henrique Pereira / 10300568, Fabricio Azevedo Cortes / 00000703, Fernanda Nardelli
de Carvalho / 10301806, Fernando de Mello Cerqueira Zarur / 00000726, Georgia da Cunha Moraes /
10200549, Giselle Correia Borges / 10301754, Gustavo D'aquino Mafra / 10301282, Iara de Figueiredo
Falcao Genovese / 10300823, Jansem Pereira de Campos / 00001157, Jose Carlos da Silva Oliveira /
00003024, Keila Dias Santana / 00001406, Leila Magarinos Torres Tavares.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 9 horas.
10300753, Lilian Regina Barbosa de Macedo / 00000046, Liziane Soares Guazina / 10300791, Luciana
de Melo Vieira / 00002423, Luiz Carlos Messias da Silva / 00001579, Marcela Macedo Diniz /
10301101, Marcio Achilles Sardi / 00001053, Marco Vinicio Zimmer / 00001831, Maria Lucia
Sigmaringa Seixas / 00002090, Marionita Teixeira de Queiroz / 00001104, Marise Lugullo de Freitas /
00000437, Mauro Sergio Ceccherini / 00001175, Monica Aparecida Silva / 00000988, Monica Aquino
Montenegro / 00002500, Murilo Laureano Pinto / 00004013, Nassara Azeredo Souza Thome / 10400074,
Nea Maria Setubal de Castro / 10301504, Noeli Nobre Paim / 00003261, Paula Moraes Bittar / 10400534,
Pierre Triboli dos Santos / 00004120, Rafael Gasparotto.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 14 horas e 30 minutos.
10300027, Rafael Machado Barbosa / 00000376, Raquel de Melo Teixeira / 00000058, Raquel Zanon
Guerra de Araujo / 00000983, Regina Lucia da Cunha Barrenechea / 10301835, Roberto da Rocha
Fragoso / 00003970, Rodrigo de Vasconcelos Faria Tavares / 00001704, Rogerio Mozart Dy La Fuente
Goncalves / 10300060, Samantha Salomao Santos / 10301915, Sergio Salexandre Vieira / 00000570,
Silvia Mugnatto Macedo / 10301702, Simone Magalhaes de Salles / 00003342, Tania de Souza Trindade
/ 10400546, Vitor Hugo Dalla Rosa Filho.
5.1 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Técnico em Comunicação Social, área
de Rádio, que se declararam portadores de deficiência e que, independentemente da área de opção, se
classificaram até a 13.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte ordem: local,
data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Comunicação, Brasília/DF.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 14 horas e 30 minutos. 
00002163, Alfredo Couto Rosa Lopes / 00002897, Cristina Martins Tavares / 10301856, Daniele Lessa
Soares / 00000189, Erisangela Toniolo / 00004361, Francisco Jose dos Santos Neto / 00000110, Ivana
Diniz Machado / 00003760, Juliana Meneses de Castro.
6 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Técnico em Comunicação Social , área de
Televisão , classificados até a 85.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte
ordem: local, data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
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LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Comunicação, Brasília/DF.
DATA: 10 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 8 horas.
00000578, Ada Liz Cavalhero / 10300506, Adriana Marcondes Amaral / 10300057, Adriana Rocha
Gomes Soares / 00000353, Alessandra Marquez Anselmo / 00003518, Aline Cardoso Silveira /
00000040, Amanda Maria Ramalho de Carvalho / 00000554, Ana Luiza Chalub Macedo / 10301762,
Andrea Neiva Amorim / 00003252, Andrea Paula Farias Alves / 00002168, Angelo Renato Dias da Silva
Lima / 10301790, Anoushe Duarte Silveira / 00002750, Antonia Marcia Bezerra Vale / 00003298,
Ariadne Goncalves Oliveira / 00001381, Breno Lima Moreira / 10200592, Bruno Cardenas Angrisano /
10300584, Carlos Eduardo Zanatta / 10301004, Carlos Henrique Novis / 00002004, Carlos Mauricio
Drummond de Andrade Mull / 00002172, Carlos Vinicius de Oliveira Menezes / 00001340, Carolina
Marcia Gomes de Assis Nogueira / 00000328, Cassiana Vaz Tormin / 00001995, Cesar Rocha Amorim /
00000735, Claudia Regina Fonseca Lemos.
DATA: 10 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 13 horas e 30 minutos.
00000941, Claudio Augusto Ferreira / 00000080, Claudio Guimaraes Lessa / 00003645, Daniel de Souza
Hora / 00000923, Dourivan da Silva Lima / 00001286, Dulcidio Siqueira Neto / 00001382, Eduardo
Daniel de Souza / 00000868, Emerson Douglas Bonfim Macedo / 00000757, Etiene Gomes de Carvalho /
00000951, Fabiana Ramos Ferreira de Melo Todorov / 10300286, Fabio Henrique Tenorio Pedrosa /
00002817, Fabricio Rocha de Sousa / 00004155, Flavia Gomes Goncalves / 00004071, Gisele Azevedo
Rodrigues / 00004457, Gisele Paola Antonioli / 00000317, Giuliana Faria Morrone / 10300813, Gloria
Maria Varela de Medeiros Ferreira / 00001062, Humberto Barreto Alencar / 00002329, Ivanir Vicente de
Oliveira / 00001374, James Gama / 00000861, Janice Campos da Camara / 00001011, Joao Paulo
Tavares Fernandes / 10300785, Jorge Luiz Macau de Paiva.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 8 horas.
00000781, Juliana Carnevalli Pereira / 10301917, Juliana Carvalho Garcia / 00003293, Juliana dos Santos
Costa / 10300829, Juliana Miura / 10300603, Juliano Machado Pires / 10301505, Laura Junqueira de
Albuquerque Maranhao / 00000917, Lauro Leandro Rutkowski / 10301115, Lidiane Leite Matos Mateus /
00000074, Lincon Macario Maia / 10200574, Lorelei Simil Schneider / 00003506, Maira de Brito Carlos
/ 00000471, Marcelo Christovao / 00000914, Marcya Reis Paula Costa / 00000366, Maria Amelia de
Amaral e Eloi / 00000556, Maria Dinalva Ferreira / 00002669, Maria Neblina Orrico Rocha / 00000702,
Mariana Przytyk / 00002886, Marina Mota Silva / 00001354, Mario Ibraim Salimon / 00002443,
Maristela Martha de Alcantara Silva Samp / 00000544, Patricia de Lurdes Motta de Oliveira e O /
00001048, Patricia Laurentino de Mesquita.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 13 horas e 30 minutos.
00001278, Paula Araujo Medeiros / 00000146, Paulo Acrisio Abreu Figueiredo / 00002169, Paulo Jose
Araujo da Cunha / 00002821, Pedro Ivo de Morais Alcantara / 00001818, Rodrigo Amorim Goncalves
Rosa / 10300276, Rogerio Soares Couto / 00001483, Sebastiao Vicente dos Santos / 00000137, Sheyla
Assuncao Rodrigues / 00000639, Silverio Aureliano de Mello Rios / 00002790, Silvia Maria Alves /
00000933, Tercio Ribas Torres / 00000648, Thais da Silva Brianezi / 00000548, Thais Ribeiro Araujo /
00001430, Vanessa Bernardes Silveira / 00001969, Vanessa Melo do Amaral / 10600523, Vera de
Oliveira Morgado / 10301779, Viviane Brito Yanagui / 10300556, Wellton Silva Maximo.
6.1 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Técnico em Comunicação Social, área
de Televisão, que se declararam portadores de deficiência, e que, independentemente da área de opção,
se classificaram até a 13.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte ordem: local,
data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, bloco “A”,
térreo, Faculdade de Comunicação, Brasília/DF.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 13 horas e 30 minutos.
00000001, Cesar Augusto Resende da Costa Santos / 10300183, Eliane Martins Breitenbach / 00001681,
Marcia Becker / 00002713, Marina Ribeiro Nery Costa Cezar.
7 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Técnico em Comunicação Social , área de
Imprensa Escrita, classificados até a 40.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na
seguinte ordem: local, data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala centro, bloco “B”,
térreo, sala BT 382, Instituto de Ciências Exatas, Brasília/DF.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 13 horas.
00000782, Alexandre Soares de Carvalho / 00000687, Antonio Teixeira de Barros / 00001043, Augusto
Cesar de Castro / 00001010, Claudia Tavares Fernandes / 00000958, Cristiane Brum Bernardes /
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10300388, Cristina Sudbrack Vidigal / 00002017, Davi Emerich / 00003663, Edvaldo Fernandes da Silva
/ 10301197, Elina Christiany Pereira Rodrigues / 00001500, Flavio Gomide de Faria / 10701396,
Francisco de Assis Fernandes Brandao Junior / 00000733, Gustavo Henrique Borges da Costa /
00001568, Iara Teresinha de Farias Borges / 00000090, Idhelene Macedo / 00001895, Janaina de Araujo
Martins / 00002005, Janary Melo Lima Junior / 00000650, Joao Pitella Junior / 00003999, Joseana
Geaquinto Paganine / 00000015, Juliana Monteiro Steck / 00003788, Laercio Jose Franzon / 10301840,
Luciana Dantas Mariz / 00001504, Marcello Larcher.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 15 horas.
00001576, Marcos Adriano Rossi de Oliveira / 00002884, Maria Aparecida Neves / 00001020, Maria
Clarice de S C Dias / 00003140, Maria Gorette Brandao da Silva / 00004664, Mikhail de Oliveira Lopes /
00001091, Moises de Oliveira Nazario / 10300614, Newton Araujo Junior / 10301823, Paula de Souza
Pimenta / 00001146, Paulenir de Souza Constancio / 00000416, Paulo Sergio da Rocha Vasconcelos /
00004173, Raissa Abreu Gomes / 00000041, Rejane Maria de Freitas Xavier / 00002841, Renata Lima
Torres / 00000743, Ricardo Koiti Koshimizu / 00000517, Rodrigo Bittar / 00000044, Thamara Rodrigues
Brasil Caixeta / 00004304, Valeria Cristina Castanho de Almeida / 00000169, William Franca Cordeiro /
00000867, Wilson de Paula Silveira.
7.1 Convocação para a prova prática dos candidatos à atribuição Técnico em Comunicação Social, área
de Imprensa Escrita, que se declararam portadores de deficiência, e que, independentemente da área de
opção, se classificaram até a 13.ª colocação, respeitados os empates na última posição, na seguinte ordem:
local, data e horário de realização da prova prática, número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
LOCAL: Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala centro, bloco “B”,
térreo, sala BT 382, Instituto de Ciências Exatas, Brasília/DF.
DATA: 11 de janeiro de 2004. HORÁRIO: 15 horas.
00002424, Adriana Resende Monteiro / 00002693, Geraldo Sobreira Liberalquino.
8 DA PROVA PRÁTICA
8.1 ATRIBUIÇÃO ARQUITETO
8.1.1 A prova prática avaliará a habilidade do candidato na elaboração de projetos arquitetônicos e
consistirá de duas partes:
a) 1.ª parte: elaboração de croqui, incluindo mobiliário e equipamentos;
b) 2.ª parte: implementação de alterações e de reformas, em projeto de arquitetura em Autocad elaborado
pela banca, e elaboração de memorial descritivo.
8.2 ATRIBUIÇÃO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
8.2.1 Área: Rádio
A prova será realizada em três partes:
a) redação de texto, de acordo com as normas do texto radiofônico;
b) locução do texto;
c) edição de matéria.
8.2.2 Área: Televisão
A prova será realizada em três partes:
a) redação de texto, de acordo com as normas do texto televisivo;
b) gravação de texto;
c) edição de matéria.
8.2.3 Área: Imprensa Escrita
A prova será realizada em duas partes:
a) redação de matéria jornalística, destinada à imprensa diária;
b) redação de chamada da matéria.
9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
9.1 ATRIBUIÇÃO ARQUITETO
9.1.1 A 1.ª parte valerá 60,00 pontos e a 2.ª parte, 140,00, totalizando 200,00 pontos.
9.1.2 A nota final na prova prática (NFPP) será a soma algébrica das notas obtidas na 1.ª e na 2.ª partes.
9.1.3 Será eliminado do concurso público o candidato à atribuição Arquiteto que obtiver pontuação
inferior a 100,00 pontos no somatório das duas partes da prova prática.
9.1.4 A prova prática para o profissional de Arquitetura visa avaliar conhecimentos e habilidades do
candidato na elaboração de projetos arquitetônicos.
9.1.5 A prova prática para a área de Arquitetura será realizada em duas partes complementares em que o
candidato deverá:
a) 1.ª parte – elaborar projeto de ampliação que inclua desenho de leiaute, com mobiliário e
equipamentos. Sua representação será à mão livre, por meio de croqui, sendo obrigatório o uso de
perspectivas internas e/ou externas. O tempo estimado para esta etapa é de 2 horas e 30 minutos. O
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material utilizado (escalímetro, lápis, borracha etc.) deverá ser trazido pelo candidato. O papel, no
formato A3, será fornecido no momento da prova;
b) 2.ª parte – elaborar projeto de reforma em ambiente interno que inclua desenho de leiaute, com
memorial descritivo. Sua representação – bidimensional – será realizada com o auxílio do programa
AutoCAD (autodesk ) versão 2004, utilizando computador compatível com IBM/PC e devendo o
resultado ser entregue impresso e gravado em disquete. O candidato deverá estar apto a digitar em
qualquer tipo de teclado. O tempo estimado para esta etapa é de 3 horas e 30 minutos, incluído o tempo
para a impressão dos trabalhos e para o armazenamento dos arquivos. Todo o material utilizado nesta
segunda parte será fornecido no momento da prova.
9.1.6 O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto
para cada etapa.
9.1.7 Os candidatos serão avaliados de acordo com a seguinte pontuação:
a) 1.ª parte – projeto de ampliação em croqui = 60 pontos;
b) 2.ª parte – projeto de reforma em AutoCAD (autodesk ) = 140 pontos.
9.1.8 Na primeira parte, o candidato deverá demonstrar capacidade de projetação e de representação
gráfica à mão livre. O projeto será avaliado nos seguintes níveis: plástico (harmonização da proposta com
elementos preexistentes, proporção); técnico (legislação, soluções de conforto ambiental, estruturais e
construtivas, considerando-se o fator econômico) e funcional (acessos, fluxos, atendimento ao programa
de necessidades). Será avaliada ainda a correta graficação da proposta segundo as normas do desenho
técnico e a pertinência das perspectivas para a transmissão das idéias.
9.1.9 Na segunda parte, o candidato deverá demonstrar capacidade de geração de alternativas
arquitetônicas relacionadas a projeto de reforma e leiaute e habilidade para trabalho e representação
gráfica em meio digital. O projeto será avaliado nos seguintes níveis: plástico (harmonização da proposta
com elementos preexistentes, proporção); técnico (legislação, soluções de conforto ambiental, estruturais
e construtivas, considerando-se o fator econômico) e funcional (acessos, fluxos, atendimento ao programa
de necessidades). Será avaliada, ainda, por meio de cópia impressa, a correta graficação da proposta
segundo as normas do desenho técnico e, por meio da cópia em disquete, a estruturação/organização do
arquivo gerado para tanto. A correta redação de memorial descritivo complementar à proposta também
será objeto de avaliação.
9.1.10 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a
realização da prova prática.
9.2.2 ATRIBUIÇÃO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
9.2.2.1 TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/RÁDIO
9.2.2.2 A prova prática para a atribuição Técnico em Comunicação Social, área de Rádio, terá o valor
total de 500,00 pontos.
9.2.2.3 A nota final na prova prática (NFPP) será o somatório das pontuações obtidas em cada parte.
9.2.2.4 Será eliminado do concurso público o candidato à atribuição Técnico em Comunicação Social,
área de Rádio, que obtiver pontuação inferior a 250,00 pontos na prova prática.
9.2.2.5 A redação do texto valerá 170 pontos, a locução do texto valerá 170 pontos e a edição da matéria
valerá 160 pontos, totalizando 500 pontos.
9.2.2.6 A prova prática para a área de Rádio será realizada em três etapas complementares e sucessivas,
nas quais o candidato deverá:
a) assistir a vídeo de matéria jornalística, com dez minutos de duração, que será sorteado no início de
cada prova;
b) elaborar e redigir, utilizando computador compatível com IBM/PC, em processador de texto Word e
com base nas informações contidas no vídeo de que trata a alínea “a”, texto de abertura da matéria (para
ser lido por um apresentador); texto principal da matéria a ser lido pelo candidato; título da matéria que
possa servir como manchete de jornal falado. O tempo destinado à redação do material de que trata esta
alínea será de, no máximo, 25 minutos. O candidato deverá redigir, editar e gravar textos e título em
disquete a ser entregue pelo CESPE, que ficará em poder deste. O candidato deverá estar apto a digitar
em qualquer tipo de teclado;
c) gravar a locução do título e do texto principal em um tempo máximo de dez minutos.
9.2.2.7 A matéria completa, editada, com título, texto de abertura do locutor e texto principal a ser lido
pelo candidato, deverá ter duração mínima de dois minutos e duração máxima de três minutos.
9.2.2.8 Todos os textos serão recolhidos no final da etapa de redação (alínea “b”) e devolvidos aos
candidatos para leitura no momento da gravação.
9.2.2.9 A ordem de gravação dos textos pelos candidatos obedecerá a sorteio realizado ao final da etapa
de redação.
9.2.2.10 O cumprimento dos prazos estabelecidos acima para redação e gravação será rigorosamente
cumprido, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto para cada uma dessas etapas.
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9.2.2.11 A prova terá a duração de, aproximadamente, três horas.
9.2.2.12 Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
§ na redação do texto – capacidade de identificar o dado principal da notícia (lead) e formatá-la de
acordo com as normas de redação radiofônica. Nesse sentido, serão avaliados os seguintes aspectos:
construção do texto (redação clara, com frases objetivas e diretas); vocabulário (uso de palavras simples e
de fácil compreensão pelos ouvintes); ordenamento do conteúdo (relato coerente dos fatos); rapidez na
redação e na edição do texto; grafia correta de nomes, lugares e cifras; identificação correta de siglas;
§ na locução do texto – o candidato deverá demonstrar conhecimento e familiaridade com as formas,
técnicas e recursos da locução radiofônica informativa.
§ na edição de matéria – o candidato deverá saber editar um texto completo com:
- chamada/título;
- introdução (sala do locutor/apresentador);
- texto de reportagem;
- assinatura.
9.2.2.13 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a
realização da prova prática.
9.2.3 ATRIBUIÇÃO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
9.2.3.1 TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/TELEVISÃO
9.2.3.2 A prova prática para a atribuição Técnico em Comunicação Social (todas as áreas) terá o valor
total de 500,00 pontos.
9.2.3.3 A nota final na prova prática (NFPP) será o somatório das pontuações obtidas em cada parte.
9.2.3.4 Será eliminado do concurso público o candidato à atribuição Técnico em Comunicação Social
que obtiver pontuação inferior a 250,00 pontos na prova prática.
9.2.3.5 A redação do texto valerá 240 pontos, a gravação valerá 75 pontos e a edição da matéria, 185
pontos.
9.2.3.6 A prova prática para a área de Televisão visa à avaliação de conhecimentos e habilidades
fundamentais do profissional de TV.
9.2.3.7 O candidato deverá elaborar uma matéria jornalística, em formato de nota coberta.
9.2.3.8 A  matéria será estruturada com cabeça do locutor, entrevistas, texto em off e nota pé, em
seqüência a ser definida pelo candidato.
9.2.3.9 A prova prática para a área Televisão será realizada em quatro etapas complementares:
a) exibição de vídeo sobre uma matéria jornalística, em tempo máximo de dez minutos;
b) redação de texto em off sobre a matéria jornalística apresentada no vídeo, utilizando computador
compatível com IBM/PC, em processador de texto Word, e no tempo máximo de quarenta minutos. O
texto deverá ser impresso, gravado em disquete a ser fornecido pelo CESPE e mantido em poder deste. O
candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado;
c) gravação de texto em off  de acordo com ordem definida por sorteio, em tempo máximo de dez minutos;
d) edição da matéria sobre o tema apresentado, com auxílio de operador técnico, utilizando o texto em off
gravado pelo candidato, em tempo máximo de 45 minutos.
9.2.3.10 No início da realização da prova, será sorteado um vídeo a ser assistido pelos candidatos. Cada
vídeo apresentará um tema diferente.
9.2.3.11 Os candidatos assistirão duas vezes à matéria bruta, juntos, e, a seguir, redigirão ao mesmo
tempo os textos em off.
9.2.3.12 Todos os textos serão recolhidos no final da etapa de redação e devolvidos aos candidatos na
hora da gravação do texto em off.
9.2.3.13 Depois de recolhidos os textos, haverá sorteio para definir a ordem de entrada dos candidatos
para gravação do texto em off e para a edição da matéria.
9.2.3.14 As matérias editadas deverão ter, no mínimo, um minuto e, no máximo, um minuto e meio de
duração.
9.2.3.15 O cumprimento dos prazos estabelecidos será rigoroso, vedada qualquer possibilidade de
extensão do tempo previsto para cada etapa da prova prática.
9.2.3.16 Os candidatos serão avaliados de acordo com a seguinte pontuação:
a) redação de texto – 240 pontos;
b) gravação do texto em off – 75 pontos;
c) edição da matéria – 185 pontos.
9.2.3.17 No item redação de texto, o candidato deverá demonstrar capacidade de identificar o lead da
notícia e de formar a matéria de acordo com as normas e características do texto televisivo. Serão
avaliados a construção gramatical, o emprego da norma culta da língua portuguesa, o vocabulário e o
ordenamento de idéias.
9.2.3.18 No item gravação de texto em off, serão avaliadas a clareza, a firmeza e a entonação da locução.
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9.2.3.19 No item edição da matéria, o candidato deverá ser capaz de montar uma matéria jornalística
respeitando a correta relação entre texto e imagem e a coerência de informações. Serão avaliados a
clareza, o ordenamento de idéias e o conteúdo informativo da matéria editada, bem como a escolha das
entrevistas utilizadas.
9.2.3.20 A prova terá a duração de aproximadamente 4 horas e 30 minutos.
9.2.3.21 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a
realização da prova prática.
9.2.4 ATRIBUIÇÃO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
9.2.4.1 TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/IMPRENSA ESCRITA
9.2.4.2 A prova prática para a atribuição Técnico em Comunicação Social (todas as áreas) terá o valor
total de 500,00 pontos.
9.2.4.3 A nota final na prova prática (NFPP) será o somatório das pontuações obtidas em cada parte.
9.2.4.4 Será eliminado do concurso público o candidato à atribuição Técnico em Comunicação Social
que obtiver pontuação inferior a 250,00 pontos na prova prática.
9.2.4.5 A prova prática para a área de imprensa escrita será realizada em duas partes:
a) redação de matéria jornalística, destinada à imprensa diária;
b) redação da chamada da matéria.
9.2.4.6 O candidato assistirá a um vídeo sobre uma matéria jornalística.
9.2.4.7 O candidato deverá redigir uma matéria jornalística com título (350 pontos), contendo cerca de
quarenta linhas (aproximadamente 2700 caracteres) e a chamada (150 pontos), com o objetivo de divulgar
o evento à grande imprensa brasileira diária, em um tempo máximo de uma hora, utilizando computador
compatível com IBM/PC, em processador de texto Word. O texto ficará gravado em disquete a ser
fornecido pelo CESPE e mantido em poder deste. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer
tipo de teclado.
9.2.4.8 A prova avaliará a capacidade do candidato de redigir um texto jornalístico para a grande
imprensa, de acordo com os seguintes critérios:
a) correção gramatical (250 pontos) – domínio do padrão culto da língua portuguesa;
b) domínio da técnica de produção de notícia (150 pontos) – clareza, objetividade, capacidade de síntese,
fidelidade aos fatos, correção de informação;
c) estilo e linguagem (100 pontos) – adequação da linguagem, originalidade e estilo próprio.
9.2.4.9 A prova terá a duração de, aproximadamente, duas horas.
9.2.4.10 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a
realização da prova prática.
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 O candidato que não apresentar, no dia de realização das provas, o documento de identidade
original, na forma do subitem 6.6 do Edital n.º 1/2003 , de 26 de setembro de 2003, será automaticamente
eliminado do concurso.
10.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova discursiva e das
provas práticas  com antecedência mínima  de uma hora do horário fixado para o seu início e munido de
caneta esferográfica de tinta preta.
10.3 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da prova
discursiva e das provas práticas após os horários fixados para o seu início.
10.4 Não haverá segunda chamada para a realização da prova discursiva e das provas práticas. O não-
comparecimento aos locais de realização da prova discursiva e das provas práticas nas datas e nos
horários estipulados neste edital implicará a eliminação automática do candidato.
10.5 Não serão aplicadas prova discursiva e provas práticas, em hipótese alguma, fora dos espaços
físicos, das datas e dos horários predeterminados neste edital. São de responsabilidade do candidato a
identificação correta do local de realização das provas e o comparecimento nos horários determinados.
10.6 O candidato para o cargo de Analista Legislativo – atribuição Arquiteto – que não comparecer a uma
das partes da prova prática, no local, nas datas e nos horários determinados neste edital, estará
automaticamente eliminado do concurso.
10.6.1 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível nos locais de
realização da prova discursiva e das provas práticas, sendo permitido ao candidato levar seu próprio
lanche.
10.6.2 Nos dias de realização da prova discursiva e das provas práticas, não será permitida a entrada de
candidatos portando armas e/ou a utilização de aparelhos eletrônicos.
10.7 Os resultados provisórios na prova discursiva/provas práticas dos candidatos ao concurso público para
provimento de vagas no cargo de Analista Legislativo – atribuições Arquiteto, Engenheiro e Técnico em
Comunicação Social da Câmara dos Deputados serão publicados no Diário Oficial da União, afixados nos
quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC),
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ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br, na data provável de 10 de fevereiro de 2004.

ROMILDA GUIMARÃES MACARINI
Diretora-Geral do CESPE


