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SECRETARIA EXECUTIVA

EDITAL No- 9, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DE-
SENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
(MDIC) torna públicos o resultado final na avaliação de títulos, o
resultado final na primeira etapa do concurso e a convocação para o
Curso de Formação, referentes ao concurso público para provimento
de vagas no cargo efetivo de Analista de Comércio Exterior.

1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final na
primeira etapa do concurso, na seguinte ordem: número de inscrição,
nome do candidato em ordem alfabética, nota final na avaliação de
títulos, nota e classificação final na primeira etapa do concurso.

10004405, Adriana de Azevedo Silva, 0.00, 87.18, 37 /
10000674, Aluisio de Andrade Lima Neto, 0.00, 98.27, 22 /
10000268, Amanda Goncalves Bovolenta, 0.00, 103.98, 12 /
10000249, Amelia Regina Mussi Gabriel, 5.00, 91.94, 29 / 10000665,
Caio Cordeiro de Resende, 0.00, 118.67, 2 / 10002329, Caio Fi-
gueiredo Cibella de Oliveira, 0.00, 89.55, 33 / 10006034, Carlos
Marcel Goto, 0.00, 106.54, 6 / 10002224, Delberson Faria Jardim,
0.00, 90.86, 32 / 10003308, Erich Negris Bezerra, 2.00, 101.04, 18 /
10001054, Fabio de Medeiros Souza, 0.00, 95.78, 26 / 10004372,
Flavio Augusto Trevisan Scorza, 4.00, 105.70, 9 / 10001927, Flavio
Lyrio Carneiro, 0.00, 88.75, 36 / 10001288, Gabriel Augusto Mendes
Borges, 2.00, 100.66, 19 / 10001102, Giuliana Magalhaes Rigoni,
0.00, 98.95, 20 / 10004662, Gustavo de Almeida Ribeiro, 0.00,
106.38, 7 / 10000295, Gustavo Henrique Araruna Campos, 0.00,
88.78, 35 / 10002502, Henrique Martins Sachetim, 6.00, 103.02, 14 /
10000978, Henrique Pissaia de Souza, 0.00, 79.35, 43 / 10000305,
Igor da Motta Magalhaes Carneiro, 0.00, 105.82, 8 / 10000672, Igor
de Bortolli Chiamolera, 0.00, 94.32, 28 / 10005026, Jurandir Gon-
calves Ferreira, 0.00, 101.96, 16 / 10005002, Karina Romanini, 0.00,
83.52, 40 / 10000746, Leonardo Alves Figueiredo, 0.00, 104.65, 10 /
10003821, Marcelo Cop de Souza, 0.00, 95.61, 27 / 10007645, Mar-
celo de Sousa Teixeira, 0.00, 86.70, 38 / 10006701, Marcio Ramiro
da Costa, 0.00, 81.29, 42 / 10003641, Marco Antonio de Brito, 8.00,
126.14, 1 / 10005671, Marcos Lamachia Carvalho, 7.00, 104.55, 11 /
10001635, Michelle Coghetto da Rocha, 0.00, 90.90, 31 / 10001594,
Murilo Machado Chaiben, 2.00, 98.70, 21 / 10001141, Nelson Danilo
Sykora, 0.00, 109.12, 5 / 10003561, Pedro Garrido da Costa Lima,
4.00, 103.44, 13 / 10002017, Rafael Amorim de Amorim, 0.00,
88.87, 34 / 10006189, Rafael Lameiro da Costa Rocha, 0.00, 86.44,
39 / 10004113, Raquel Rezende Abdala, 0.00, 109.89, 4 / 10003517,
Renato Agostinho da Silva, 0.00, 101.12, 17 / 10007030, Ricardo
Balinski, 0.00, 97.37, 24 / 10006084, Ricardo Vale Silva, 0.00,
116.88, 3 / 10000156, Rodolfo Martins de Oliveira e Silva, 0.00,
98.13, 23 / 10002118, Rodrigo Toledo Cabral Cota, 4.00, 96.37, 25 /
10000462, Thalis Ryan de Andrade, 0.00, 102.81, 15 / 10002956,
Thiago de Azevedo Barbosa, 0.00, 91.49, 30 / 10002722, Yana Du-
maresq Sobral, 0.00, 82.41, 41.

1.1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final
na primeira etapa do concurso dos candidatos portadores de defi-
ciência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato
em ordem alfabética, nota final na avaliação de títulos, nota e clas-
sificação final na primeira etapa do concurso.

10005671, Marcos Lamachia Carvalho, 7.00, 104.55, 1.
2 Convocação para o Curso de Formação, na seguinte or-

dem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfa-
bética.

10004405, Adriana de Azevedo Silva / 10000674, Aluisio de
Andrade Lima Neto / 10000268, Amanda Goncalves Bovolenta /
10000249, Amelia Regina Mussi Gabriel / 10000665, Caio Cordeiro
de Resende / 10002329, Caio Figueiredo Cibella de Oliveira /
10006034, Carlos Marcel Goto / 10002224, Delberson Faria Jardim /
10003308, Erich Negris Bezerra / 10001054, Fabio de Medeiros Sou-
za / 10004372, Flavio Augusto Trevisan Scorza / 10001927, Flavio
Lyrio Carneiro / 10001288, Gabriel Augusto Mendes Borges /
10001102, Giuliana Magalhaes Rigoni / 10004662, Gustavo de Al-
meida Ribeiro / 10000295, Gustavo Henrique Araruna Campos /
10002502, Henrique Martins Sachetim / 10000978, Henrique Pissaia
de Souza / 10000305, Igor da Motta Magalhaes Carneiro / 10000672,
Igor de Bortolli Chiamolera / 10005026, Jurandir Goncalves Ferreira
/ 10005002, Karina Romanini / 10000746, Leonardo Alves Figuei-
redo / 10003821, Marcelo Cop de Souza / 10007645, Marcelo de
Sousa Teixeira / 10006701, Marcio Ramiro da Costa / 10003641,
Marco Antonio de Brito / 10001635, Michelle Coghetto da Rocha /
10001594, Murilo Machado Chaiben / 10001141, Nelson Danilo Sy-
kora / 10003561, Pedro Garrido da Costa Lima / 10002017, Rafael
Amorim de Amorim / 10006189, Rafael Lameiro da Costa Rocha /
10004113, Raquel Rezende Abdala / 10003517, Renato Agostinho da
Silva / 10007030, Ricardo Balinski / 10006084, Ricardo Vale Silva /
10000156, Rodolfo Martins de Oliveira e Silva / 10002118, Rodrigo
Toledo Cabral Cota / 10000462, Thalis Ryan de Andrade / 10002956,
Thiago de Azevedo Barbosa / 10002722, Yana Dumaresq Sobral.

2.1 Convocação para o Curso de Formação dos candidatos
portadores de deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e
nome do candidato em ordem alfabética.

10005671, Marcos Lamachia Carvalho.
3 DO CURSO DE FORMAÇÃO
3.1 O Curso de Formação, de caráter eliminatório e clas-

sificatório, será regido pelas normas inerentes ao cargo, pelo edital de
abertura e por este edital.

3.2 O Curso de Formação, com 80 horas presenciais, será
realizado na FINATEC - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Av.
L3 Norte, Ed. Finatec - Asa Norte, Brasília/DF, no período de 8 a 19
de dezembro de 2008.

3.3 Será eliminado do concurso o candidato que:
a) deixar de efetuar a matrícula no Curso de Formação, dele

se afastar por qualquer motivo, não freqüentar no mínimo 85% das
horas de atividades e/ou não satisfizer os demais requisitos legais,
regulamentares e/ou regimentais; e

b) obtiver nota final no Curso de Formação inferior a 60%
dos pontos possíveis.

3.4 Durante o Curso de Formação, o candidato fará jus a
auxílio financeiro, na forma da legislação vigente, à época de sua
realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o
direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do
cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública
Federal.

3.5 As despesas decorrentes da participação no concurso
público correm por conta dos candidatos.

4 DA MATRÍCULA
4.1 A matrícula no Curso de Formação será efetuada via

Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/mdic2008, devendo ser solicitada no período compreendido entre
9 horas do dia 24 de novembro e 16 horas do dia 25 de novembro de
2008, observado o horário oficial de Brasília/DF.

4.2 Se, ao término do período determinado no subitem 4.1
deste edital, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no Curso
de Formação, será convocado outro candidato para efetivação de
matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o
número de matrículas não-efetivadas, conforme prevê o § 3.º do
artigo 11 da Portaria MP n.º 450, de 6 de novembro de 2002.

4.3 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
4.3.1 O candidato deverá preencher a ficha de matrícula,

disponível na Internet.
4.3.2 O candidato que estiver impossibilitado de acessar a

Internet durante o período de matrícula deverá enviar telegrama, com
aviso de recebimento, postado até o dia 24 de novembro de 2008 (1.ª
convocação) e 1.º de dezembro de 2008 (2.ª convocação), confir-
mando sua matrícula, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB
- Curso de Formação MDIC - Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70910-970.

4.3.3 O candidato deverá imprimir o comprovante de ma-
trícula, disponível na Internet, ou trazer o aviso de recebimento do
telegrama enviado, entregando-o, conforme o caso, pessoalmente, no
dia 8 de dezembro de 2008, das 7 horas às 8 horas, por ocasião do
Credenciamento, no endereço citado no subitem 4.2 deste edital,
apresentando documento de identidade original em bom estado de
conservação.

4.3.4 O CESPE/UnB não se responsabilizará pela solicitação
de matrícula via Internet não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das li-
nhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

4.3.5 Se, ao término do período de que trata o subitem 4.1
deste edital, houver candidato que não tenha efetivado a matrícula no
Curso de Formação, será convocado, uma única vez, no dia 28 de
novembro de 2008, outro candidato para a efetivação de matrícula, no
período compreendido entre 9 horas às 16 horas do dia 1.º de de-
zembro de 2008, observado o horário oficial de Brasília/DF, no en-
dereço eletrônico citado no subitem 5.1 deste edital, observando-se,
rigorosamente, a ordem de classificação e o número de matrículas
não-efetivadas.

4.3.6 O candidato que não formalizar o pedido de efetivação
de matrícula, até as 16 horas (horário oficial de Brasília/DF) dos dias
24 de novembro de 2008 (1.ª convocação) e 1.º de dezembro de 2008
(2.ª convocação), confirmando sua matrícula no Curso de Formação,
será eliminado do certame.

4.3.7 Não serão aceitos requerimentos de matrícula extem-
porâneos, condicionais e/ou que não atenderem a todos os requisitos
do presente edital, bem como requerimentos de matrícula enviados
via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

4.3.8 Solicita-se ao candidato convocado que, por qualquer
motivo, não for efetivar sua matrícula no Curso de Formação, que
formalize, imediatamente, sua decisão ao CESPE/UnB por meio do
fax (61) 3448 0110 ou (61) 3448 0111.

4.4 DA FREQÜÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO
4.4.1 A freqüência às atividades do Curso de Formação é

obrigatória e será aferida, diariamente, em cada turno, pela Coor-
denação do Curso de Formação e, se necessário, mais de uma vez por
turno.

4.4.2 O atraso e/ou a saída antecipada, em cada turno, será
considerado como falta no turno, estabelecido, como limite de to-
lerância, quinze minutos após o início das atividades e quinze mi-
nutos antes do fim das atividades.

4.4.2.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento e a assinatura da freqüência.

4.4.3 Será eliminado do concurso o candidato que deixar de
efetuar a matrícula no Curso de Formação, dele se afastar por qual-
quer motivo, não freqüentar no mínimo 85% das horas de atividades
e/ou não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e/ou
regimentais; e obtiver nota final no Curso de Formação inferior a
60% dos pontos possíveis.

4.4.4 A eventual eliminação do candidato, com base no su-
bitem anterior, e a sua conseqüente reprovação no concurso inde-
pendem dos resultados obtidos durante a realização do Curso de
Formação.

4.5 DA PROVA NO CURSO DE FORMAÇÃO
4.5.1 Será aplicada uma prova objetiva, de caráter elimi-

natório e classificatório, com oitenta itens que versarão sobre os
conteúdos abordados no Curso de Formação.

4.5.2 A prova objetiva será do tipo certo/errado, sem ape-
nação.

4.5.3 A prova objetiva será constituída de itens para jul-
gamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O
julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com
o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas,
para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o
código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o
item CERTO e o campo designado com o código E, que deverá ser
preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

4.5.4 O candidato deverá marcar, para cada item, um, e
somente um, dos dois campos da folha de respostas, sob pena de
arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.

4.5.5 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será
de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na
folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha
de respostas por erro do candidato.

4.5.6 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em de-
sacordo com este edital e/ou com as instruções contidas na folha de
respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada e/ou campo de
marcação não-preenchido integralmente.

4.5.7 O candidato é responsável pela conferência de seus
dados pessoais na folha de resposta, em especial seu nome, seu
número de inscrição e o número de seu documento de identidade.

4.5.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, ras-
gar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de res-
postas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossi-
bilidade de realização da leitura óptica.

4.5.9 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato
que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se
necessário, o candidato será acompanhado por um agente do CES-
PE/UnB devidamente treinado.

4.5.10 O candidato que, por qualquer motivo, não se sub-
meter à avaliação prevista, receberá nota zero.

4.5.11 O candidato que utilizar e/ou tentar utilizar meios
fraudulentos para a realização da prova, em favor próprio ou de
terceiros, será excluído da sala e receberá nota zero.

4.6 DO COMPARECIMENTO À PROVA
4.6.1 A prova objetiva será aplicada na data provável de 20

de dezembro de 2008, para todos os candidatos, em local e horário a
serem estabelecidos durante a realização do Curso de Formação.

4.6.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização da prova com antecedência mínima de trinta minutos do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente, e de documento de
identidade original.

4.6.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização da prova após o horário fixado para o seu início.

4.6.4 Não haverá segunda chamada para a realização da
prova. O não-comparecimento à prova implicará a atribuição de nota
zero à respectiva prova.

4.6.5 Não será aplicada prova, em hipótese alguma, em data,
em horário e/ou em local diferente dos estabelecidos.

4.6.6 Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de prova com armas. O candidato que estiver armado será
encaminhado à Coordenação.

4.6.7 Não será permitida a entrada de candidato no local de
realização da prova usando relógio de qualquer espécie, óculos es-
curos ou quaisquer itens de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc.

4.6.8 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização da prova, nem por danos neles causados.

4.6.9 No dia de realização da prova, para a segurança dos
candidatos e a garantia da lisura do concurso, o CESPE/UnB poderá
proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão digital
de todos os candidatos no dia de realização da prova.

4.6.10 O candidato só poderá retirar-se do local de realização
da prova levando o caderno de prova, no decurso dos últimos quinze
minutos anteriores ao horário previsto para o término.

4.6.11 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início
da prova.

4.6.12 O CESPE/UnB manterá um marcador de tempo em
cada sala de prova para fins de acompanhamento pelos candidatos.

4.6.13 Terá sua prova anulada e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que, durante a sua rea-
lização:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução da prova;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipa-
mento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem ex-
pressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candi-
dato;

c) for surpreendido portando telefone celular, gravador, re-
ceptor, pagers, notebook, máquina fotográfica e/ou equipamento si-
milar;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro
da equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes e/ou
com os demais candidatos;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
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