
 

 

 

 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 

EDITAL Nº 10 – EBC, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011. 
 

 A DIRETORA-PRESIDENTA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO torna público que os 

horários e os locais de aplicação das provas objetivas e da prova discursiva do concurso público para 
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Empresa de 
Comunicação Pública – todas as atividades, e para os cargos de Técnico de Operações de Empresa de 
Comunicação Pública – todas as atividades, e de Técnico de Produção e Manutenção de Empresa de 
Comunicação Pública – todas as atividades, estão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/ebc2011, devendo o candidato observar os procedimentos a 
seguir estabelecidos para a verificação dos respectivos locais de provas. 
1 As provas objetivas para os cargos de Analista de Empresa de Comunicação Pública – todas as 
atividades,  exceto Advocacia, Técnico de Operações de Empresa de Comunicação Pública – todas as 
atividades, e de Técnico de Produção e Manutenção de Empresa de Comunicação Pública – todas as 
atividades, terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2011, 
às 8 horas (horário local). 
1.1 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista de Empresa de Comunicação 
Pública – Atividade: Advocacia, terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 25 de setembro de 

2011, às 14 horas. 
2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/ebc2011 para verificar o seu local de provas, por meio de consulta 
individual, devendo, para tanto, informar o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF e senha de 
acesso. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual 

disponível no endereço eletrônico citado acima. 

3 No dia de realização das provas, o candidato deve observar atentamente todas as instruções/regras 
contidas no item 14 do Edital nº 1 – EBC, de 5 de julho de 2011, divulgado no endereço eletrônico  
http://www.cespe.unb.br/concursos/ebc2011. 
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