
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
 
EDITAL Nº 28, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008. – LOCAL DE PROVA 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVI MENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE NAS ESPECIALIDADES DE FÍSICO E BIOLOGO 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o local de prova para a realização da prova objetiva, que ocorrerá 
no DIA: 6/12/2008; ABERTURA DOS PORTÕES: 13 (treze) horas; FECHAMENTO DOS 
PORTÕES: 14 (quatorze) horas; INÍCIO DA PROVA: 14 (quatorze) horas; DURAÇÃO DA 
PROVA: 4 (quatro) horas; LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB – 
SGAS 909 – CONJ. A – ASA SUL – LOTES 27/28 – CEP 70390-090. O candidato deverá acessar 
o endereço eletrônico www.universa.org.br e retirar o seu Comprovante de Inscrição com a 
indicação do seu local de prova. 
1. DAS INFORMAÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 
1.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 
1.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação da prova, documento 
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de 
dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
1.3. Não haverá segunda chamada para a aplicação da prova, em hipótese alguma. O não-
comparecimento 
à prova implicará a eliminação automática do candidato. 
1.4. O Gabarito Oficial Preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da Fundação 
Universa e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, no primeiro 
dia útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva. 
1.5. O candidato que desejar interpor recurso contra o Gabarito Oficial Preliminar da prova 
objetiva disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subseqüente ao da divulgação, 
conforme o modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no momento de 
divulgação do Gabarito Oficial Preliminar. 
1.6. O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do 
interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, 
ininterrupto, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na 
SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF. 
1.7. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
1.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Distrito Federal e no 
endereço eletrônico http://www.universa.org.br. 
 
AUGUSTO 


