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EDITAL Nº 5, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 
 

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) torna 
pública a retificação da data para o pagamento da taxa de inscrição, divulgada pelos subitens 6.2.6 e 
6.4.8.10, e com a finalidade de complementar e esclarecer os critérios de avaliação da prova prática de 
análise textual e os objetos de avaliação, a retificação dos subitens 10.1.7, 17.2.1.5.1 e 17.2.1.5.2, bem 
como a inclusão do subitem 10.1.7.1 no Edital nº 1, de 30 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial da 

União de 31 de julho de 2012, que terão a redação a seguir especificada. 
[...] 
6.2.6 O pagamento do valor da inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de setembro de 2012.  
[...] 
6.4.8.10 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cd_12_at e imprimir a GRU Cobrança, por meio da página 
de acompanhamento, para pagamento até o dia 10 de setembro de 2012, conforme procedimentos 
descritos neste edital. 
[...] 
10.1.7 A nota do candidato na prova prática de análise textual (NPPAT) será calculada com base na 
seguinte expressão: NPPAT = (X – Y) × 120/n, em que X representa a quantidade de erros gramaticais ou 
impropriedades linguísticas identificados e corrigidos pelo candidato e coincidentes com os do gabarito 
oficial definitivo do CESPE/UnB; Y representa a quantidade de erros gramaticais ou impropriedades 
linguísticas identificados pelo candidato mas não coincidentes com os do gabarito oficial definitivo do 
CESPE/UnB; e n representa o número total de erros existentes no documento de acordo com o gabarito 
oficial definitivo do CESPE/UnB. A não identificação e/ou a não correção de erros gramaticais ou 
impropriedades linguísticas por parte do candidato, assim como a identificação correta seguida da 
inserção de erro gramatical ou impropriedade linguística, não contribuirão no cálculo de NPPAT. 
[...] 
10.1.7.1 Se NPPAT < 0, considerar-se-á NPPAT = 0. 
[...] 
17.2.1.5.1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO: 
AGENTE DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS – ÁREA: SERVIÇOS PARAMÉDICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA: [...] 
2.2.6 Crânio: radiografias do crânio no politraumatizado, sela túrcica, mastóides, seios da face. 2.2.7 
Radiografias simples de abdômen e do tórax. 3 Métodos de imagem.  
[...] 
17.2.1.5.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO: 
AGENTE DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS – ÁREA: SERVIÇOS PARAMÉDICOS – TÉCNICO EM GESSO: 
[...] 
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