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EDITAL Nº 6, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012 
 

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), após 
decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo nº 
584435626124010000, torna pública a retificação das datas constantes dos subitens 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
7.6.3, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.15.1 e 8.15.2 do Edital nº 1, de 30 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial 

da União de 31 de julho de 2012, referente ao concurso público destinado a selecionar candidatos para o 
cargo de Analista Legislativo – Atribuições: Museólogo, Técnica Legislativa, Taquígrafo e Médico e para o 
cargo de Técnico Legislativo – Atribuição: Agente de Serviços Legislativos, que passam a ter a redação a 
seguir especificada. 
[...] 
7.2 As provas objetivas de conhecimentos básicos e de conhecimentos complementares para o cargo de 
Analista Legislativo – atribuição: Médico (todas as áreas) e as provas objetivas de conhecimentos básicos e 
de Língua Portuguesa para o cargo de Analista Legislativo – atribuição: Técnica Legislativa e as provas 
objetivas de conhecimentos básicos para o cargo de Analista Legislativo – atribuições: Museólogo e 
Taquígrafo Legislativo terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data provável de 14 de outubro de 
2012, no turno da manhã. 
7.3 As provas objetivas de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos para o cargo de Técnico 
Legislativo – atribuição: Agente de Serviços Legislativos – área: Serviços Paramédicos – Técnico em 
Radiologia e Técnico em Gesso terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 14 de 
outubro de 2012, no turno da manhã. 
7.4 As provas objetivas de conhecimentos específicos e a prova discursiva para o cargo de Analista 
Legislativo – atribuição: Médico (todas as áreas) e as provas objetivas de conhecimentos específicos e a 
prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo – atribuições: Museólogo e Técnica Legislativa terão a 
duração de 6 horas e serão aplicadas na data provável de 14 de outubro de 2012, no turno da tarde. 
7.5 As provas objetivas de conhecimentos específicos e a prova prática de análise textual para o cargo de 
Analista Legislativo – atribuição: Taquígrafo Legislativo terão a duração de 6 horas e serão aplicadas na data 
provável de 14 de outubro de 2012, no turno da tarde. 
7.6 Os locais e o horário de realização das provas objetivas e das provas discursivas estarão disponíveis para 
consulta na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cd_12_at, a partir da 
data provável de 4 de outubro de 2012. 
[...] 
7.6.3 Na data provável de 4 de outubro de 2012, será publicado no Diário Oficial da União edital 
informando a disponibilização da consulta aos locais e o horário de realização das provas. 
[...] 
7.7 A prova prática de apanhamento taquigráfico para Analista Legislativo – atribuição: Taquígrafo 
Legislativo será aplicada na data provável de 2 de dezembro de 2012. 
7.8 A prova prática para Técnico Legislativo – atribuição: Agente de Serviços Legislativos – área: Serviços 
Paramédicos – Técnico em Radiologia e Técnico em Gesso será aplicada na data provável de 2 de dezembro 
de 2012. 



7.9 A entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos para o cargo de Analista Legislativo – 
Atribuição: Médico (todas as áreas) e para o cargo de Analista Legislativo – Atribuição: Museólogo será 
realizada nas datas prováveis de 29 e 30 de novembro de 2012. 
7.10 O resultado final nas provas objetivas para todos os cargos, o resultado provisório na prova discursiva 
para o cargo de Analista Legislativo, o resultado provisório na prova prática de análise textual para o cargo 
de Analista Legislativo – atribuição: Taquígrafo Legislativo e a convocação para a prova prática para o cargo 
de Técnico Legislativo – atribuição: Agente de Serviços Legislativos – área: Serviços Paramédicos – Técnico 
em Radiologia e Técnico em Gesso serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cd_12_at, na data provável de 6 de novembro de 
2012. 
[...] 
8.15.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cd_12_at, a partir das 19 horas da data provável de 16 de outubro de 
2012, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
8.15.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá de três dias para fazê-lo, no período provável das 9 horas do dia 17 de outubro de 2012 
às 18 horas do dia 19 de outubro de 2012, ininterruptamente. 
[...] 
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