
 

 
 

EDITAL Nº 003 / 2010 
 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

EDITAL DE LOCAL DE PROVAS  
 

  
 
 

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Distrito Federal – SESI/DF, 
CNPJ nº 03.803.317/0001-54, por meio da Fundação Universa, torna público o local de 
provas para realização do Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal da área 
de Educação, conforme segue: 
 
1. Todos os candidatos inscritos no presente processo seletivo ficam convocados para a 
realização das provas objetivas, conforme locais, datas e horários indicados no item 2, a 
seguir. 
 
2. EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
 

2.1. Data da Prova: 27 de junho de 2010. Horário de abertura dos portões: 13 (treze) 
horas. Horário de fechamento dos portões e início da prova: 14 (quatorze) horas. 
Duração da prova: 4 (quatro) horas. 
 
2.2. Local de realização das provas: Taguatinga: UCB - Universidade Católica de 
Brasília, QS 07 Lote 01 EPCT, Bloco Central e Bloco K, bairro Águas Claras.  
 

3. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.universa.org.br e 
retirar o seu Comprovante de Inscrição com a indicação do seu local de prova.  
 
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricado de material transparente, do 
comprovante de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido 
o uso de lápis, lapiseira/grafite e (ou) borracha durante a realização das provas. 
 
5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, 
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. 
 
6. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e (ou) à assinatura do portador. 
 
7. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e (ou) em horário 
diferentes dos predeterminados em Edital ou em comunicado. 
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8. Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão afixados no mural de avisos 
da Fundação Universa e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.universa.org.br, no primeiro dia útil seguinte ao da aplicação das provas 
objetivas.  
 
9. O candidato que desejar interpor recurso contra os gabaritos preliminares das provas 
objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subseqüente ao da 
divulgação dos gabaritos preliminares, conforme o modelo correspondente de formulário, 
que será disponibilizado no momento de divulgação dos gabaritos preliminares. 
 
10. Não será aceito recurso por via postal, via fax, via internet e (ou) via correio eletrônico. 
 
11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.universa.org.br.   

 
 

 
Brasília, 23 de junho de 2010. 

 
 
 
 

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO 
Superintendência do SESI-DR/DF 

. 

http://www.universa.org.br/

