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EDITAL Nº 04 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2009, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO 

E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

O PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação 
do Edital no. 1 do Concurso Público 2/2009, de 2 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 11 de 
novembro de 2009, para a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para 
empregos de nível superior, médio e fundamental incompleto, em conformidade com o plano de empregos e salários e o regimento 
interno da TERRACAP, conforme segue. 
 
1. O prazo final das inscrições do concurso em referência fica prorrogado até o dia 25 de janeiro de 2010. 
2. A data final para o pagamento do boleto bancário passa a ser 26 de janeiro de 2010. 
3. Alterar o a redação do subitem 3.4. do Edital normativo que passa a ser a seguinte: “O candidato que fizer sua 
inscrição via internet, deverá encaminhar, impreterivelmente até o dia 26 de janeiro de 2010, o referido laudo médico 
e o requerimento constante do Anexo II devidamente preenchido e assinado, via SEDEX, para a Fundação Universa – 
Concurso Público TERRACAP, caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF, desde que cumprida a formalidade 
de inscrição dentro dos prazos citados no item 5 deste edital.” 
4. Alterar a redação do subitem 5.5.8.1. que passa a ser a seguinte: “Nesses casos, o candidato deverá dirigir-se à 
Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, no período de 19 de novembro de 2009 a 25 de 
janeiro de 2010 (exceto sábados, domingos e feriados), no local e no horário citados nos subitens 5.2.2 e 5.2.3 
deste edital,preencher um requerimento e entregar os seguintes documentos:”  
5. Alterar a redação do subitem 5.5.8.6 do Edital normativo que passa a ser a seguinte: “Ao término da apreciação dos 
requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará no 
endereço eletrônico http://www.universa.org.br e publicará no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 
27 de janeiro de 2010, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os 
candidatos que não tiverem seu pedido atendido terão os dias de 28 e 29 de janeiro de 2010 e o dia 01 de fevereiro de 
2010 para interposição de recurso contra o indeferimento da solicitação de  isenção.” 
6.  Alterar a redação do subitem  5.5.8.6.1 do Edital normativo que passa a ser a seguinte: “As respostas dos recursos 
contra o indeferimento da solicitação de isenção será divulgada na data provável de 03 de fevereiro de 2010.” 
7. Alterar a redação do subitem 5.5.8.6.2. do Edital normativo que passa a ser a seguinte: “Os candidatos que não 
tiverem seu recurso atendido terão os dias 04 e 05 de fevereiro de 2010, para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição.” 
8. Alterar o subitem 5.5.9 do Edital normativo que passa a ser a seguinte: “O candidato que necessitar de atendimento 
especial para a realização das provas deverá indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via 
internet, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 26 de janeiro de 2010, impreterivelmente, via 
SEDEX, para a Fundação Universa – Concurso Público TERRACAP, caixa postal 2641, CEP 70275–970, 
Brasília/DF, laudo médico, original ou cópia autêntica, que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse 
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração 
Pública.” 
9. Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital Normativo.  
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