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3.1.3 ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na
data da posse;

3.1.4 estar no gozo de seus direitos políticos;
3.1.5 estar quite com as obrigações eleitorais;
3.1.6 estar quite com o serviço militar, no caso de candidato

do sexo masculino;
3.1.7 possuir carteira de identidade civil;
3.1.8 possuir carteira nacional de habilitação, categoria "B",

no mínimo;
3.1.9 possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício

do cargo, conforme indicado no item 2 deste edital;
3.1.10 apresentar declaração quanto ao exercício ou não de

outro cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de
provento decorrente de aposentadoria e pensão;

3.1.11 apresentar declaração de bens e valores que cons-
tituam patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge;

3.1.12 ter aptidão física e mental para o exercício das atri-
buições do cargo, comprovada por junta médica oficial;

3.1.13 apresentar outros documentos ou firmar outras de-
clarações que se fizerem necessários à época da posse;

3.1.14 cumprir as determinações deste edital.
4 DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.1 TAXAS:
a) Oficial de Inteligência: R$ 110,00.
b) Agente de Inteligência: R$ 70,00.
4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via Internet,

no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin2008,
solicitada no período entre 10 horas do dia 18 de agosto de 2008 e 23
horas e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2008, observado o horário
oficial de Brasília/DF.

4.1.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos com-
putadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

4.2 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU CO-
BRANÇA).

4.2.1 A GRU estará disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/abin2008 e deverá ser impressa
para o pagamento da taxa de inscrição imediatamente após a con-
clusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online.

4.2.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 1.º de setembro de 2008.

4.2.3 A GRU COBRANÇA pode ser paga em qualquer ban-
co, bem como nas lotéricas e Correios, obedecendo aos critérios
estabelecidos nesses correspondentes bancários.

4.2.4 As inscrições somente serão acatadas após a com-
provação de pagamento da taxa de inscrição.
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4.2.5 O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/abin2008, após o acatamento da inscrição, sendo de responsa-
bilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

4.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
NO CONCURSO PÚBLICO

4.3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos.

4.3.1.1 No momento da inscrição, o candidato deverá optar
por um cargo e por uma cidade para realização das provas.

4.3.1.2 O candidato deverá, ainda, optar pela língua estran-
geira: inglês ou espanhol.

4.3.1.3 Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em
hipótese alguma, a sua alteração.

4.3.2 É vedada inscrição condicional, extemporânea, via pos-
tal, via fax ou via correio eletrônico.

4.3.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
para terceiros ou para outros concursos.

4.3.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

4.3.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CES-
PE/UnB do direito de excluir do concurso público aquele que não
preencher a solicitação de forma completa e correta.

4.3.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cance-
lamento do certame por conveniência da Administração Pública.

4.3.7 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os candidatos que se declararem impossibi-
litados de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e que com-
provarem renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mí-
nimos, observados os demais requisitos estabelecidos neste edital.

4.3.7.1 O interessado que preencher o requisito do subitem
anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste
concurso público deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, em
envelope lacrado identificado com seu nome e CPF, nos postos re-
lacionados no Anexo deste edital, nos dias 19 e 20 de agosto de 2008,
das 9 horas às 17 horas, o requerimento de isenção - que contém a
declaração mencionada no subitem 4.3.7 -, devidamente assinado,
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/abin2008, por meio do aplicativo de inscrição, instruindo-o
com cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais
dos comprovantes de renda próprio e de todos os membros da família
que contribuam para seu sustento e dos seus dependentes legais.

4.3.7.2 Somente serão aceitos como comprovantes de renda
os seguintes documentos:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - pá-
ginas que contenham fotografia, identificação e anotação de nenhum
ou do último contrato de trabalho e da primeira página subseqüente
em branco ou com correspondente data de saída anotada do último
contrato de trabalho e Declaração Anual de Isento 2007 (imposto de
renda de pessoa física); ou

b) contra-cheque atual e Declaração Anual de Isento 2007
(imposto de renda de pessoa física); ou

c) no caso de autônomos, declaração de próprio punho dos
rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou
contrato de prestação de serviços e recibo de pagamento autônomo
(RPA) e Declaração Anual de Isento 2007 (imposto de renda de
pessoa física).

4.3.7.3 Além da apresentação dos documentos necessários à
comprovação da renda familiar, o candidato deverá entregar cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais dos seguin-
tes documentos:

a) documento de identidade do requerente, observado o su-
bitem 15.8 deste edital;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;
c) comprovante de residência (conta atualizada de luz, de

água ou de telefone fixo);
d) certidão de óbito de pai(s) e/ou mantenedor(es), quando

for o caso.
4.3.7.4 As informações prestadas no requerimento de isen-

ção, bem como a documentação apresentada, serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer mo-
mento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação
do concurso.

4.3.7.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada ou

cópia simples acompanhada dos originais dos documentos previstos
nos subitens 4.3.7.2 e 4.3.7.3 deste edital;

d) não observar os locais, o prazo e os horários estabelecidos
no Anexo e no subitem 4.3.7.1 deste edital.

4.3.7.6 Não será permitida, após a entrega do requerimento
de isenção e dos documentos comprobatórios, a complementação da
documentação, bem como revisão.

4.3.7.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento
de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico.

4.3.7.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo
CESPE/UnB.

4.3.7.9 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-
vulgada até o dia 28 de agosto de 2008, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / a b i n 2 0 0 8 .

4.3.7.9.1 Não haverá recurso contra o indeferimento do re-
querimento de isenção da taxa de inscrição.

4.3.7.10 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no concurso, acessar
o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin2008 e
imprimir a GRU COBRANÇA, por meio da página de acompa-
nhamento, para pagamento até o dia 1.º de setembro de 2008, con-
forme procedimentos descritos neste edital.

4.3.7.11 O interessado que não tiver seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.

4.3.8 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pa-
gamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do can-
didato e apresentado nos locais de realização das provas.

4.3.9 O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de ins-
crição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 1.º
de setembro de 2008, impreterivelmente, via SEDEX ou carta re-
gistrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB - Concurso ABIN (laudo médico), Campus Universitário
Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, me-
zanino - Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970,
cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada)
que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que
forem de interesse da Administração Pública.

4.3.9.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada) e a
cópia simples do CPF referidos no subitem 4.3.9 poderão, ainda, ser
entregues, até o dia 1.º de setembro de 2008, das 8 horas às 19 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na
Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada no endereço ci-
tado no subitem anterior.

4.3.9.1.1 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada) e da cópia simples do CPF, por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se res-
ponsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino.

4.3.9.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial
para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as
provas.

4.3.9.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada) e a
cópia simples do CPF valerão somente para este concurso, não serão
devolvidos e não serão fornecidas cópias dessa documentação.

4.3.9.4 A relação dos candidatos que tiveram o seu aten-
dimento especial deferido será divulgada na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin2008, na ocasião da
divulgação do edital de locais e horário de realização das provas.

4.3.9.4.1 O candidato disporá de um dia a partir da di-
vulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o in-
deferimento pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via SEDEX,
citados no subitem 15.4 deste edital. Após esse período, não serão
aceitos pedidos de revisão.

4.3.9.5 A solicitação de condições especiais será atendida
segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

4.3.10 O candidato deverá declarar, na solicitação de ins-
crição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo
por ocasião da posse.

5 DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO
5.1 Na primeira etapa, serão aplicadas provas objetivas e

prova discursiva, todas de caráter eliminatório e classificatório, abran-
gendo os objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital,
conforme o quadro a seguir.

QUADRO DE PROVAS
P R O VA S / T I P O ÁREA DE CONHECIMENTO N.º DE ITENS CARÁTER

(P1) Objetiva Conhecimentos Gerais 40 E L I M I N AT Ó R I O
(P2) Objetiva Conhecimentos Específicos 11 0 E
(P3) Discursiva - - C L A S S I F I C AT Ó R I O




