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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 46/2020

PROCESSO Nº 23106.010577/2020-07

 

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) torna pública a re�ficação do Edital de Abertura de Concurso Público nº 46/2020,
publicado no site do Decanato de Gestão de Pessoas – UnB (h�p://concursos.unb.br/index.php/portal-
docentes/docentes-efe�vos), conforme descrito abaixo:

 

ONDE SE LÊ: 

"[...] 6.11.4 As solicitações de atendimento especial deferidas, indeferidas e parcialmente deferidas serão
divulgadas no sí�o h�ps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e h�p://www.concursos.unb.br, a
par�r do dia 05/08/2020.

6.11.4.1 Após a divulgação da relação dos candidatos que �veram o seu pedido de atendimento especial
deferido será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis aos candidatos que não constarem desta relação, para
contestar o indeferimento, devendo enviar pedido de reconsideração para o e-mail cprov@unb.br u�lizando
o Formulário de Recurso Contra Indeferimento de Atendimento Especial - constante no ANEXO IV. Após esse
período não serão aceitos pedidos de revisão.

[...]

7.6 As solicitações de isenção deferidas e indeferidas serão divulgadas no sí�o
h�ps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos), a par�r do dia 05/08/2020.

7.6.1 Após a divulgação da relação dos candidatos que �veram o seu pedido de isenção deferido será
concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis aos candidatos que não constarem desta relação, para contestar o
indeferimento, no sí�o h�ps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Após esse período não serão aceitos
pedidos de revisão.

[...]

ANEXO V
CRONOGRAMA RESUMIDO DO EVENTO

 

CRONOGRAMA
DO EVENTO

AÇÕES DATA
[...] [...]

Divulgação da relação dos candidatos que �veram o pedido de isenção e atendimento
especial deferido 05/08/2020

Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção ou de atendimento especial 06/08/2020 a
07/08/2020

[...] [...]

 

LEIA-SE: 

"[...] 6.11.4 As solicitações de atendimento especial deferidas, indeferidas e parcialmente deferidas serão
divulgadas no sí�o h�ps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e h�p://www.concursos.unb.br, a
par�r do dia 06/08/2020.

6.11.4.1 Após a divulgação da relação dos candidatos que �veram o seu pedido de atendimento especial
deferido será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis aos candidatos que não constarem desta relação, para
contestar o indeferimento, devendo enviar pedido de reconsideração para o e-mail cprov@unb.br u�lizando
o Formulário de Recurso Contra Indeferimento de Atendimento Especial - constante no ANEXO IV. Após esse
período não serão aceitos pedidos de revisão.

[...]

7.6 As solicitações de isenção deferidas e indeferidas serão divulgadas no sí�o
h�ps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos), a par�r do dia 06/08/2020.

7.6.1 Após a divulgação da relação dos candidatos que �veram o seu pedido de isenção deferido será
concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis aos candidatos que não constarem desta relação, para contestar o
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indeferimento, no sí�o h�ps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Após esse período não serão aceitos
pedidos de revisão.

[...]

ANEXO V
CRONOGRAMA RESUMIDO DO EVENTO

 

CRONOGRAMA
DO EVENTO

AÇÕES DATA
[...] [...]

Divulgação da relação dos candidatos que �veram o pedido de isenção e atendimento
especial deferido 06/08/2020

Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção ou de atendimento especial 07/08/2020 a
10/08/2020

[...] [...]
 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.

 

Carlos Vieira Mota
Decano de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de Pessoas, em
06/08/2020, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5529452 e o código CRC
30F392DD.

Referência: Processo nº 23106.010577/2020-07 SEI nº 5529452


