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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL N.º 3 – MC, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2008 

 
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, em obediência 

ao subitem 6.4 do Edital n.º 1 – MC, de 23 de setembro de 2008, publicado no Diário 
Oficial da União, torna públicos o horário e os locais de realização da prova objetiva 
do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de 
profissionais de nível superior para desempenhar atividades técnicas especializadas, 
no âmbito do MC. 

As provas objetivas para o Nível III terão a duração de 3 horas e 30 minutos e 
serão aplicadas no dia 29 de novembro de 2008, às 14 horas (horário oficial de 
Brasília/DF). 

As provas objetivas e a prova discursiva para os Níveis IV e V terão a duração de 4 
horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 29 de novembro de 2008, às 14 horas 
(horário oficial de Brasília/DF). 
 
1 NÍVEL III 
1.1 Localidade de realização das provas: DISTRITO FEDERAL 
1.2 Local de realização das provas: 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos no Nível III, 
áreas de formação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 
inclusive os candidatos que tiveram a 
solicitação de atendimento especial 
deferida 

Universidade de Brasília (UnB) – Pavilhão 
João Calmon – Campus Universitário 
Darcy Ribeiro – Asa Norte, Brasília/DF 

 
2 NÍVEL IV e NÍVEL V 
2.1 Localidade de realização das provas: DISTRITO FEDERAL 
2.2 Locais de realização das provas: 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos no Nível IV, 
áreas de formação 9, 10 e 11, e no Nível V, 
áreas de formação 12 e 13, inclusive os 
candidatos que tiveram a solicitação de 
atendimento especial deferida 

Universidade de Brasília (UnB) – Pavilhão 
Anísio Teixeira – Campus Universitário 
Darcy Ribeiro – Asa Norte, Brasília/DF 

 
3 Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 
de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio 
de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha. 
3.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não 
leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior. 
3.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos 
neles causados. 
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3.3 No dia de realização das provas, o candidato deve observar todas as instruções 
contidas no item 13 do Edital n.º 1 – MC, de 23 de setembro de 2008, publicado no 
Diário Oficial da União, e neste edital.  

 
 

FERNANDO RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA  
Secretário-Executivo (Interino) 

 


