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EDITAL N.º 07/2008, DE 4 DE NOVEMBRO 2008 
  

O DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, 
no uso de suas atribuições, torna pública a reabertura do período de 
inscrições no concurso público para provimento de vagas em cargos de 
nível superior e de nível médio das Carreiras de Desenvolvimento 
Tecnológico, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/inpe2008, no período entre 10 horas 

do dia 7 de novembro de 2008 e 23 horas e 59 minutos do dia 7 de 

dezembro 2008, observado o horário oficial de Brasília/DF, com o 
pagamento da GRU Cobrança até o dia 8 de dezembro de 2008 e a entrega 
ou o envio dos laudos médicos e das cópias do CPF a que se referem os 
subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital n.º 02/2008, de 18 de agosto de 2008, 
publicado no Diário Oficial da União, até o dia 8 de dezembro de 2008. 
 

Torna pública, também, a retificação dos subitens 5.2 5.5, 5.3, 
6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 e 8.3.1.1 do Edital n.º 
02/2008, de 18 de agosto de 2008, bem como dos subitens 8.4.1 e 8.5.1 
do Edital n.º 06/2008, de 19 de setembro 2008, conforme a seguir 
especificado. 

 
(...) 
5.2 5.5 No caso em que o número de candidatos considerados oficialmente 
inscritos for inferior ou igual ao número de vagas fixadas no edital, o 
prazo de inscrições será automaticamente prorrogado, uma única vez, por 
um período mínimo de trinta dias. 
5.3 As inscrições serão apreciadas e deferidas pela Comissão do 
Concurso Público e o anúncio dos candidatos considerados oficialmente 
inscritos no certame será nas datas prováveis de 13 ou 14 de janeiro de 
2009. 
(...) 
6.2.4 A composição de cada Banca Examinadora, com restrita observância 
ao que estabelecem os arts. 9º e 10 da Resolução nº 2, de 23.11.1994 do 
Conselho do Plano de Carreiras (CPC), será divulgada no dia 19 de 

dezembro de 2008, após homologação pela Banca de Concurso do MCT.  
6.2.5 É facultado aos candidatos inscritos, apresentar impugnação de 
qualquer dos membros, por impedimentos legais, no prazo de três dias 
úteis, dirigida ao Diretor do INPE, que julgando procedente, indicará 
novo membro à Banca de Concurso para homologação, no período de 22 a 24 
de dezembro de 2008. 
6.2.6 As composições das bancas examinadoras com o resultado dos 
recursos serão divulgadas no dia 29 de dezembro de 2008. 
(...) 
7.1 Os locais e os horários de realização das provas escritas serão 
publicados no Diário Oficial da União, e divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/inpe2008, nas datas 
prováveis de 13 ou 14 de janeiro de 2009. São de responsabilidade 
exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
(...) 



8.1.1 As provas escritas objetivas e discursiva para os cargos de 
Tecnologista Júnior, Tecnologista Pleno 1, 2 e 3 e Tecnologista Sênior 
terão a duração total de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 
25 de janeiro de 2009, no turno da manhã. 
8.1.2 As provas escritas objetivas para os cargos de Técnico 1, 2 e 3 
terão a duração total de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 
25 de janeiro de 2009, no turno da manhã. 
(...) 
8.2.1 As provas escritas objetivas e discursiva para os cargos de 
Tecnologista Júnior, Tecnologista Pleno 1, 2 e 3 e Tecnologista Sênior 
terão a duração total de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 
25 de janeiro de 2009, no turno da manhã. 
(...) 
8.3.1.1 Os candidatos disporão do dia 25 de janeiro de 2009 para a 
entrega de títulos, em local a ser divulgado no edital de convocação 
para a fase. 
(...) 
8.4.1 A prova oral de caráter eliminatório e classificatório será 
realizada em apenas uma sessão, com data e horário estabelecido na 
convocação e terá duração máxima de 30 minutos, nos dias 7 e 8 de março 
de 2009. 

(...) 

8.5.1 A Defesa Pública de Memorial, de caráter eliminatório e 
classificatório, será realizada nos dias 7 e 8 de março de 2009. 
(...) 

 
Torna pública, ainda, a reabertura do período de solicitação de 

isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público nos 
dias 10 e 11 de novembro de 2008, conforme procedimentos descritos no 
edital de abertura. 

 
Torna público, na oportunidade, que a relação dos pedidos de 

isenção deferidos será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/inpe2008 até o dia 5 de dezembro de 
2008. 

 
Torna público, por fim, que os candidatos que não desejem mais 

participar do concurso em virtude das alterações acima poderão 
solicitar devolução do valor da taxa de inscrição. A solicitação deverá 
ser feita por meio de requerimento, instruído com os dados bancários e 
cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato, sendo 
encaminhado, impreterivelmente, até o dia 21 de novembro de 2008, por 
fax, para o número (61) 3448 0110; por SEDEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento, valendo a data de postagem, para a Central de 
Atendimento do CESPE/UnB – Concurso INPE (devolução de taxa), Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, 
Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970; ou entregue na Central 
de Atendimento, localizada no referido endereço. 
 
 

Gilberto Câmara 
Diretor do INPE 

 
 
 


