COMUNICADO Nº 03 – 15/07/2011
Processo Seletivo SEBRAE Nacional nº 01/2011
O SEBRAE NACIONAL, assessorado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade
de Brasília (CESPE/UnB), torna públicas a retificação dos subitens 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9.1.1, 3.9.2.1,
3.10, 3.10.2, 4.6, 4.7, 4.10, 4.10.1, 4.11, 4.11.10, 5.2 e 10.1 do Comunicado nº 01 – 04/07/2011, bem como a
abertura do período de solicitação para a devolução de taxa de inscrição, referentes ao Processo Seletivo nº
01/2011, destinado a recrutar e selecionar profissionais ao provimento de vagas existentes no espaço
ocupacional (cargo) de Nível Superior (Analista Técnico) – ampla concorrência, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido Comunicado.
(...)
3.2.4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data provável de 19 de agosto de 2011.
(...)
3.3 candidato interessado em participar do Processo Seletivo deverá acessar o endereço eletrônico
www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011 no período entre às 10 horas do dia 07 de julho de 2011 às 23
horas e 59 minutos do dia 1º de agosto de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, e preencher o
“CURRÍCULO PADRÃO”, por meio do aplicativo de inscrição.
(...)
3.4 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na
solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 1º de agosto de 2011,
impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento
do CESPE/UnB – Processo Seletivo SEBRAE Nacional 01/2011 (laudo médico-atendimento especial), Caixa
Postal 4488, CEP 70904-970, cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) 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. A solicitação de
condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
(...)
3.5 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia do CPF referidos no subitem 3.4
poderão, ainda, ser entregues, até o dia 1º de agosto de 2011, das 9 horas às 17 horas (exceto sábado,
domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade
de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF.
(...)
3.6 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar certidão de nascimento da criança para a Central de
Atendimento do CESPE/UnB, até o dia 1º de agosto de 2011, e levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
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acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
(...)
3.9.1.1 Para requerer isenção o candidato poderá encaminhar o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado
impreterivelmente até o dia 1º de agosto de 2011, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Processo
Seletivo SEBRAE 01/2011 (laudo médico – isenção de taxa) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970,
Brasília/DF.
(...)
3.9.2.1 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do aplicativo
para a solicitação de inscrição, das 10 horas do dia 7 de julho de 2011 às 23 horas e 59 minutos do dia 1º de
agosto
de
2011,
horário
oficial
de
Brasília/DF,
no
endereço
eletrônico
www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011, contendo:
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende à condição estabelecida na letra “b” ou “c” do subitem 3.9.2.
(...)
3.10 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável de 11 de agosto de 2011, no
endereço eletrônico: www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011.
(...)
3.10.2 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão
efetuar pagamento, até a data provável de 19 de agosto de 2011, por meio do GRU gerada pelo sistema na
finalização da inscrição, que pode ser impressa pela página de acompanhamento do processo seletivo.
(...)
4.6. As informações sobre local e horário de aplicação da avaliação de conhecimentos estarão disponíveis,
endereço eletrônico: www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011, na data provável de 9 de setembro de
2011.
4.7. A avaliação de conhecimentos será aplicada na data provável de 18 de setembro de 2011.
(...)
4.10. O resultado definitivo da prova objetiva e o resultado provisório do estudo de caso serão divulgados por
meio de lista nominal, constando as notas dos candidatos, e estarão disponíveis no site do CESPE/UnB,
endereço eletrônico: www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011, na data provável de 14 de outubro
de 2011.
4.10.1. O resultado final do estudo de caso e da avaliação de conhecimentos – 2ª Fase – Etapa 1, bem como a
convocação para Prova Técnica-Situacional – 2ª Fase – Etapa 2 – estarão disponíveis no site do
CESPE/UnB, endereço eletrônico: www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011, na data provável de 4
de novembro de 2011.
(...)
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4.11.1 A avaliação de conhecimentos – 2ª Fase – Etapa 2 – constará de prova Técnica-Situacional de caráter
eliminatório e classificatório, será aplicada na data provável de 13 de novembro de 2011.
(...)
4.11.10 O resultado provisório da Prova Técnica-Situacional estará disponível no site do CESPE/UnB, no
endereço eletrônico: www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011, na data provável de 25 de novembro de
2011.
(...)
5.2 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado por meio de lista nominal em ordem alfabética,
constando a nota da prova objetiva, do estudo de caso, prova técnico-situacional e classificação final, na
data provável de 08 de dezembro de 2011, definida no cronograma – subitem 10.1.
(...)
10.1.

Os resultados de todas as fases serão divulgadas pela Internet, no endereço
www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011 sendo de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar a publicação de todos os resultados e atos decorrentes deste Comunicado e nas datas
prováveis, conforme cronograma a seguir:
CRONOGRAMA

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES
1. Período de inscrição – Preenchimento do Currículo Padrão – Com
pagamento até 19 de agosto de 2011.
2. Período de solicitação de isenção de taxa
3. Divulgação da relação de candidatos que tiveram a solicitação de isenção
deferida

DATA PROVÁVEL
7/7 a 1º/8/2011
7/7 a 1º/8/2011
11/8/2011
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ETAPAS/FASES/ATIVIDADES
4. Resultado preliminar da fase de análise curricular
5. Prazo para entrega de recursos contra o resultado preliminar da fase de
análise curricular
6. Resultado definitivo da fase de análise curricular e convocação para a
avaliação de conhecimentos específicos

DATA PROVÁVEL
24/8/2011

7. Aplicação das provas de conhecimentos específicos e estudo de caso
8. Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos específicos
9. Prazo para a entrega de recursos contra o gabarito da prova de
conhecimentos específicos
10. Resultado definitivo da prova de conhecimentos específicos e resultado
provisório do estudo de caso
11. Prazo para entrega de recursos contra o resultado provisório no estudo de
caso
12. Resultado definitivo da fase de avaliação de conhecimentos- etapa I e
Convocação para Prova Técnica-Situacional – Etapa II.
13. Prova Técnica-Situacional
14. Resultado preliminar da Prova Técnica-Situacional
15. Prazo para entrega de Recurso contra o resultado preliminar da Prova
Técnica-Situacional
16. Divulgação do resultado definitivo da Prova Técnica-Situacional, do
Processo Seletivo e Convocação dos Candidatos.

18/9/2011
20/9/2011

25 e 26/8/2011
9/9/2011

21 e 22/9/2011
14/10/2011
17 e 18/10/2011
4/11/2011
13/11/2011
25/11/2011
26 e 27/11/2011
8/12/2011

1 DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1.1 Os candidatos que não desejarem mais participar do Processo Seletivo em decorrência das alterações
divulgadas neste Comunicado, poderão solicitar devolução da taxa de inscrição conforme procedimentos
especificados a seguir.
1.2 As
solicitações
de
devolução
deverão
ser
realizadas
no
endereço
eletrônico
www.cespe.unb.br/concursos/sebrae012011, das 14 horas do dia 22 de agosto de 2011 às 23 horas e 59
minutos do dia 26 de agosto de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, devendo o candidato, para
tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados bancários e demais dados do
Processo Seletivo 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 em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao caixa apresentando o seu CPF.
1.2.3 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.
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1.2.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 26 de setembro de 2011.
1.2.5 As solicitações fora do prazo ou em forma diversa do estabelecido neste edital serão liminarmente
indeferidas.

SEBRAE NACIONAL
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