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

10084896, Ricardo Alexandre Martins.
4.1.15 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
F O R M A Ç Ã O / PA R A N A G U Á

10070627, Rose Mirian Hofmann / 10075954, Thiago Fer-
nando Bonetti.

4.1.16 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
FORMAÇÃO/PORTO ALEGRE

10075069, Fabio Henrique Cadore Flores / 10129515, Fre-
derico Rodrigues Rossi.

4.1.17 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
FORMAÇÃO/PORTO VELHO

10022903, Flavia Mendonca de Araujo / 10114846, Jose
Marcio da Silva.

4.1.18 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
FORMAÇÃO/RECIFE

10040705, Rafael Duarte Ferreira da Silva.
4.1.19 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
FORMAÇÃO/RIO DE JANEIRO

10007660, Antonio Celso Thomazelli / 10072673, Henard
Augusto de Oliveira Freitas / 10055304, Jonas Soares dos Santos
Filho / 10071257, Marcos Augusto Ferreira / 10124366, Mauro de
Mendes Caldas Raymundo / 10111692, Rodrigo Bourseau Fassheber
Chelles / 10132196, Tatiana Andrade Guimaraes / 10066830, Teresa
Cristina de Carvalho Pinheiro.

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

10022341, Marcio Mateus de Macedo.
4.1.20 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
F O R M A Ç Ã O / S A LVA D O R

10004756, Alfeu Pedreira Luedy / 10088507, Fabio Hen-
rique Bicalho Leal / 10013136, Fabio Queiroz Fonseca / 10001443,
Kelly Libertador Rangel / 10037302, Raimundo Cesar Mendes Si-
moes.

4.1.21 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
FORMAÇÃO/SÃO LUÍS

10030229, Eveline Freires de Medeiros / 10018107, Luciana
Silva de Carvalho / 10069930, Marcelo Castelo de Carvalho /
10118319, Peter Loeb Caldenhof.

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

10111964, Cicero Oliveira Sampaio.
4.1.22 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - QUALQUER ÁREA DE
FORMAÇÃO/VITÓRIA

10088382, Igor Luna Moura / 10133866, Igor Ribeiro da
Gloria / 10069067, Marco Antonio Muniz Gamaro.

5 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
5.1 O Curso de Formação Profissional, de caráter elimi-

natório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à ca-
tegoria funcional, pelo edital de abertura e por este edital.

5.2 O Curso de Formação Profissional terá a carga-horária de
160 horas, sendo 120 horas presenciais e 40 horas de atividades
programadas. As aulas presenciais serão realizadas em tempo integral,
com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e
noturno, inclusive sábado, domingo e feriado.

5.3 O Curso de Formação Profissional será realizado na
cidade de Brasília/DF, no período de 3 a 19 de novembro de 2009, na
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINA-
TEC), localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Av. L3
Norte, Ed. FINATEC - Asa Norte - Brasília/DF.

5.4 Será eliminado do concurso o candidato que:
a) deixar de efetuar a matrícula no Curso de Formação Pro-

fissional, dele se afastar por qualquer motivo, não freqüentar e/ou
cumprir no mínimo 85% das horas de atividades presenciais e pro-
gramadas, não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares
e/ou regimentais; e

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

5.5 Os candidatos deverão entregar cópias autenticadas, no
dia 3 de novembro de 2009, por ocasião do credenciamento, dos
seguintes documentos:

a) título de eleitor e comprovante de votação na última elei-
ção e/ou justificativa de não votação, em ambos os turnos, se for o
caso;

b) comprovante de quitação com as obrigações militares, em
caso de candidato do sexo masculino;

c) carteira de identidade civil;
d) diploma, devidamente registrado, de conclusão curso de

graduação de nível superior (opcional) - este será exigido por ocasião
da posse, conforme subitem 16.1.2.1 do Edital nº 14 - ANTAQ, de 27
de julho de 2009;

e) declaração de não estar cumprindo sanção por inidonei-
dade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera
federal, estadual e/ou municipal.

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

5.6.1 Durante o Curso de Formação Profissional, o candidato
fará jus a auxílio financeiro, na forma da legislação vigente, à época

de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, res-
salvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das van-
tagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração
Pública Federal.

5.7 DA MATRÍCULA
5.7.1 A matrícula no Curso de Formação Profissional será

efetuada via Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/antaq2009, devendo ser solicitada no período
compreendido entre 10 horas do dia 23 de outubro de 2009 e 16 horas
do dia 24 de outubro de 2009, observado o horário oficial de Bra-
s í l i a / D F.

5.7.2 Se, ao término do período determinado no subitem
5.7.1 deste edital, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no
Curso de Formação Profissional, 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 § 3º do artigo 11 da Portaria MP nº 450, de 6 de novembro
de 2002.

5.7.3 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
5.6.3.1 O candidato deverá preencher a ficha de matrícula,

disponível na Internet.
5.6.3.2 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 outubro de 2009 (1ª
convocação) e 29 de outubro de 2009 (2ª convocação), confirmando
sua matrícula, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB - Curso
de Formação Profissional ANTAQ - Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70910-
970.

5.7.3.3 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 3 de novembro de 2009, das 8 horas às 9 horas, observado o
horário oficial de Brasília/DF, por ocasião do Credenciamento, no
local de realização do Curso de Formação Profissional, apresentando
documento de identidade original em bom estado de conservação.

5.7.3.4 O CESPE/UnB não se responsabilizará pela soli-
citação de matrícula via Internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem téc-
nica que impossibilitem a transferência de dados.

5.7.3.5 Se, ao término do período de que trata o subitem
5.7.1 deste edital, houver candidato que não tenha efetivado a ma-
trícula no Curso de Formação Profissional, será convocado, uma
única vez, no dia 27 de outubro de 2009, outro candidato para a
efetivação de matrícula, no período compreendido entre 10 horas do
dia 28 de outubro de 2009 e 16 horas do dia 29 de outubro de 2009,
observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico
citado no subitem 5.7.1 deste edital, observando-se, rigorosamente, a
ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas.

5.7.3.6 O candidato que não formalizar o pedido de efe-
tivação de matrícula, até as 16 horas (horário oficial de Brasília/DF)
dos dias 24 de outubro de 2009 (1ª convocação) e 29 de outubro de
2009 (2ª convocação), confirmando sua matrícula no Curso de For-
mação Profissional, será eliminado do certame.

5.7.3.7 Não serão aceitos requerimentos de matrícula ex-
temporâneos, condicionais e/ou que não atenderem a todos os re-
quisitos do presente edital, bem como requerimentos de matrícula
enviados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

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

5.7.4 DA FREQUÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

5.7.4.1 A frequência às atividades do Curso de Formação
Profissional é obrigatória e será aferida, diariamente, em cada turno,
pela Coordenação do Curso de Formação e, se necessário, mais de
uma vez por turno.

5.7.4.2 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.

5.7.4.2.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento e a assinatura da frequência.

5.7.4.2.2 Não será permitido o uso de qualquer equipamento
para gravação das aulas pelos candidatos.

5.7.4.3 Será eliminado do Curso de Formação Profissional e,
consequentemente, do concurso, o candidato que deixar de efetuar a
matrícula no Curso de Formação, não freqüentar e/ou cumprir no
mínimo 85% das horas de atividades presenciais e programadas e/ou
não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e/ou re-
gimentais, ou, ainda, obtiver nota final no Curso de Formação inferior
a 60% dos pontos possíveis.

5.7.4.4 A eventual eliminação do candidato, com base no
subitem anterior, e a sua consequente reprovação no concurso in-
dependem dos resultados obtidos durante a realização do Curso de
Formação Profissional.

5.7.5 DA PROVA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFIS-
SIONAL

5.7.5.1 Será aplicada uma prova objetiva, de caráter eli-
minatório e classificatório, com 80 itens que versarão sobre os con-
teúdos abordados no Curso de Formação.

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

5.7.5.3 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.

5.7.5.4 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.

5.7.5.5 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.

5.7.5.6 Serão de inteira responsabilidade do candidato os
prejuízos 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.

5.7.5.7 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.

5.7.5.8 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.

5.7.5.9 Não será permitido que as marcações na folha de
respostas 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.

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

5.7.5.11 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.

5.7.6 DO COMPARECIMENTO À PROVA
5.7.6.1 A prova objetiva terá a duração de 2 horas e 30

minutos e será aplicada na data provável de 20 de novembro de 2009,
no turno da tarde (considerando-se o horário oficial de Brasília-DF),
para todos os candidatos, em local e horário a serem estabelecidos
durante a realização do Curso de Formação Profissional.

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

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

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

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

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

5.7.6.7 Será eliminado do concurso, o candidato que, durante
a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos ele-
trônicos, 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 cha-
pelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapisei-
ra/grafite e/ou borracha.

5.7.6.8 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.

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

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

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

5.7.6.12 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 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 cha-
péu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha;

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;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não
os permitidos;

f) não entregar o material da prova ao término do tempo
destinado para a sua realização;
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