
BANCO DE BRASÍLIA (BRB) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
EDITAL Nº 3 – BRB, DE 29 DE JULHO DE 2011 

  
O BANCO DE BRASÍLIA (BRB), em atenção à Decisão nº 3379/2011 proferida pelo Tribunal de 

Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº 4442, realizada em 21 de julho de 2011, torna pública 
a exclusão dos empregos públicos de Advogado, Assistente Social, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Médico do Trabalho, Psicólogo, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Técnico de Segurança 
do Trabalho, publicado pelo Edital nº 1 – BRB, de 7 de julho de 2011. 

Torna pública, também, a retificação dos subitens 3.1.1, 5.3, 5.4.7.2, 6.2, 6.3 e a exclusão da 
alínea “d” do subitem 15.3 do referido edital, assim como a abertura do período de solicitação para a 
devolução de taxa de inscrição, relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva para cargos de nível médio e nível superior, conforme a seguir especificado.  
(...) 
3.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1 deste edital resulte em número 
fracionado, serão desprezadas as partes decimais conforme interpretação do art. 37, inciso VIII, da 
Constituição Federal, considerando entendimento emanado das Decisões/TCDF nºs 8491/01 e 156/06, 
proferidas nos Processos nºs 479/01 e 3380/05. 
(...) 
5.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o CESPE/UnB disponibilizará local com 
acesso à Internet, no endereço abaixo, das 8 horas às 12 horas e de 13 horas às 17 horas, do dia 15 de 
julho de 2011 ao dia 5 de agosto de 2011 (horário oficial de Brasília/DF), exceto sábado, domingo e 
feriado. 

CIDADE/UF LOCAL 

Brasília/DF 
Universidade de Brasília (UnB) – Instituto Central de Ciências (ICC) – Campus

Universitário Darcy Ribeiro – Ala Norte – Mezanino – Asa Norte. 

(...) 
5.4.7.2 O requerimento de isenção, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/brb2011, por meio do aplicativo de inscrição, bem como as cópias 
autenticadas ou cópia simples acompanhadas dos originais dos documentos previstos nos subitens 5.4.7 
e 5.4.7.1 deste edital deverão ser entregues na Universidade de Brasília (UnB) – Instituto Central de 
Ciências (ICC) – Campus Universitário Darcy Ribeiro – Ala Norte – Mezanino – Asa Norte, das 8 horas 
às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, no período de 15 de julho a 5 de agosto de 2011, exceto 
sábado, domingo e feriado, ou encaminhadas (cópias autenticadas em cartório) via SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970 
– Concurso BRB (isenção de taxa), postado(a) impreterivelmente até o dia 5 de agosto de 2011. 
(...) 
6.2 As provas objetivas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação terão a duração de 3 
horas e serão aplicadas na data provável de 2 de outubro de 2011, no turno da manhã. 
6.3 As provas objetivas para o cargo de Escriturário terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data 
provável de 2 de outubro de 2011, no turno da tarde. 
(...) 

Torna público, por fim, os procedimentos para a devolução da taxa de inscrição, para os 
candidatos que não desejarem mais participar do concurso público em decorrência das alterações 
divulgadas neste edital, conforme a seguir especificado. 
1 DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
1.1 Poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição os candidatos aos empregos públicos excluídos ou 
cujo turno de aplicação de provas tenha sido alterado por meio deste edital. 



1.2 As solicitações de devolução deverão ser realizadas no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/brb2011, das 10 horas do dia 5 de setembro de 2011 às 23 horas 
e 59 minutos do dia 13 de setembro de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, devendo o 
candidato, para tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu RG, CPF, seus dados 
bancários (banco, agência, conta e tipo de conta), telefone e demais dados do concurso público 
solicitados no sistema. 
1.2.1 Os candidatos que não possuírem conta corrente prestarão as informações solicitadas no link 
acima e deverão deixar em branco as informações relativas aos dados bancários. 
1.2.2 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta corrente será 
disponibilizada para saque na Agência Central (027) do Banco de Brasília (BRB) no Setor Bancário Sul, 
Quadra 01 – Bloco E – Edifício Brasília – Térreo, devendo o candidato dirigir-se ao caixa apresentando o 
seu RG e CPF. 
1.2.3 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.  
1.2.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 13 de outubro de 2011. 
1.2.5 As solicitações fora do prazo ou em forma diversa do estabelecido neste edital serão 
preliminarmente indeferidas. 
1.3 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de 
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a solicitação de devolução da taxa de inscrição. 
1.3.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por quaisquer problemas no processamento da devolução 
da taxa de inscrição, devendo, nesses casos, o candidato recorrer diretamente ao BRB.  
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