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1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital com-
preenderá as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório,
para todos os cargos, de responsabilidade do CESPE/UnB;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,
somente para os cargos de nível superior, de responsabilidade do
CESPE/UnB.

1.3 As provas objetivas, a prova discursiva e a perícia mé-
dica dos candidatos que se declararam com deficiência serão rea-
lizadas na cidade de Brasília/DF.

1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou ade-
quados na localidade de realização das provas, estas poderão ser
realizadas em outras localidades.

1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e suas alterações).

2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, su-
pervisionar, coordenar, controlar o acompanhamento e execução de
atividades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo do CADE,
bem como à implementar políticas e realizar estudos e pesquisas na
sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras
específicas.

REMUNERAÇÃO: R$ 4.247,82 (conforme a legislação vi-
gente, que prevê o posicionamento inicial na Classe A, Padrão I).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 2: BIBLIOTECÁRIO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em biblioteconomia, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC), e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar, su-
pervisionar, planejar e coordenar atividades no campo de serviços
técnicos de biblioteconomia; realizar estatística e cadastro da biblio-
teca; dar publicidade sobre material bibliográfico e atividades da
biblioteca; planejar a difusão cultural, na parte que se refere a ser-
viços de bibliotecas, além de outras atividades de mesmo nível de
complexidade em sua área de atuação.

REMUNERAÇÃO: R$ 4.247,82 (conforme a legislação vi-
gente, que prevê o posicionamento inicial na Classe A, Padrão I).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 3: CONTADOR
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em ciências contábeis, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC), e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: gerenciar,
coordenar e executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis,
patrimoniais e de custos; realizar auditoria contábil e financeira; ela-
borar normas, relatórios e emitir pareceres; interpretar e aplicar a
legislação econômico-fiscal, tributária e financeira; coordenar e exe-
cutar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanha-
mento de programação orçamentária e financeira anual e plurianual;
acompanhar a gestão de recursos públicos e o exercício de outras
atividades reconhecidas como do profissional de ciências contábeis.

REMUNERAÇÃO: R$ 4.247,82 (conforme a legislação vi-
gente, que prevê o posicionamento inicial na Classe A, Padrão I).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 4: ECONOMISTA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de nível superior em ciências econômicas, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: supervisio-
nar, orientar e coordenar a execução de serviços relativos a propostas
orçamentárias, projeções de despesas, custos de serviços, projeções de
balanços, acompanhamento orçamentário e outros assuntos econô-
mico-financeiros; realizar estudos, pesquisas, análises e interpretações
da legislação econômico-fiscal e orçamentária; planejar, definir e co-
ordenar a metodologia e a execução de pesquisas e estudos eco-
nômicos, financeiros e estatísticos; orientar e participar da elaboração
dos planos e programas orçamentários; acompanhar as alterações da
legislação financeira; efetuar levantamentos destinados à estruturação
de indicadores para acompanhamento de programas de trabalho; rea-
lizar estudos econômicos e financeiros, apresentando soluções para
consultas formuladas; emitir parecer sobre assuntos econômicos, su-
gerindo soluções que atendam à problemática econômica financeira;
efetuar cálculos de estimativa de custo e o exercício de outras ati-
vidades reconhecidas como do profissional de economia.

REMUNERAÇÃO: R$ 5.334,90 (conforme a legislação vi-
gente, que prevê o posicionamento inicial na Classe A, Padrão I).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
2.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CARGO 5: AGENTE ADMINISTRATIVO
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de con-

clusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou curso
técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo órgão competente.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar ati-
vidades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento, de ní-
vel intermediário, relativas ao exercício das competências constitu-
cionais e legais a cargo dos órgãos ou entidades da Administração

Pública Federal, ressalvadas as privativas de carreiras específicas,
fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades, além de outras atividades de mesmo
nível de complexidade em sua área de atuação.

REMUNERAÇÃO: R$ 2.818,02 (conforme a legislação vi-
gente, que prevê o posicionamento inicial na Classe A, Padrão I).

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA

NO CARGO
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso

de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igual-
dade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo
dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição
Federal.

3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de

candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo,

conforme item 2 deste edital.
3.7 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da

posse.
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-

buições do cargo.
3.9 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição,

que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por
ocasião da posse.

3.10 Cumprir as determinações deste edital.
4 DAS VAGAS

C a rg o Geral Candidatos com
deficiência

To t a l

Analista Técnico-Adminis-
trativo

4 1 5

Bibliotecário 1 * 1
Contador 1 * 1
Economista 1 * 1
Agente Administrativo 17 1 18

(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato aos
candidatos com deficiência em virtude do quantitativo oferecido, sen-
do mantido o cadastro de reserva.

4.1 DA LOTAÇÃO:
4.1.1 Todas as vagas constantes nesse edital serão para a

cidade de Brasília/DF.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM

DEFICIÊNCIA
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser

criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas
na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e suas alterações.

5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas por cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º
da Lei nº 8.112/1990.

5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os
candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou
superior a 5 (cinco).

5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato
deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física

(CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à pro-
vável causa da deficiência, na forma do subitem 5.2.1 deste edital.

5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia
simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado im-
preterivelmente até o dia 20 de janeiro de 2014, para a Central de
Atendimento do CESPE/UnB - Concurso CADE/2013 (laudo médico)
- Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.

5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 20 de
janeiro de 2014, das 8 horas às 19 horas (exceto sábados, domingos
e feriados), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se
refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, na Central de Aten-
dimento do CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Bra-
s í l i a / D F.

5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF, por qualquer via,
é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada
dessa documentação a seu destino.

5.2.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para este
concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão
fornecidas cópias dessa documentação.

5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma
do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da ins-
crição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de
que necessita para a realização dessas, conforme previsto no artigo
40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.

5.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edi-
tal, os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção
das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais normas de
regência do concurso.

5.3.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 20 de
janeiro de 2014, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, justificativa
acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme
prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas al-
terações.

5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a ins-
crição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência
será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/cade_13, na data provável de 14 de fevereiro de 2014.

5.4.1 O candidato disporá das 9 horas do dia 17 de fevereiro
de 2014 às 18 horas do dia 18 de fevereiro de 2014, ininterrup-
tamente, para interpor recurso contra o indeferimento, por meio do
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cade_13.
Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

5.4.2 A relação final dos candidatos que tiveram a inscrição
deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será
divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/cade_13, na ocasião da divulgação do edital que informará a
disponibilização da consulta aos locais e ao horário de realização das
provas.

5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital
acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos can-
didatos com deficiência e o não atendimento às condições especiais
necessárias.

5.6 DA PERÍCIA MÉDICA
5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não

eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia
médica oficial promovida por equipe multiprofissional de respon-
sabilidade do CADE, formada por seis profissionais, que analisará a
qualificação do candidato como deficiente, nos termos do artigo 43
do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica
munidos de documento de identidade original e de laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações,
bem como à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo
constante do Anexo I deste edital, e, se for o caso, de exames
complementares específicos que comprovem a deficiência física.

5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) será retido pelo CADE por ocasião da realização da perícia
médica.

5.6.4 Os candidatos convocados para a perícia médica de-
verão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado
para o seu início, conforme edital de convocação.

5.6.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia
médica, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos
últimos doze meses, bem como o que não for qualificado na perícia
médica como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer
à perícia.

5.6.6 O candidato que não for considerado com deficiência
na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista
de classificação geral por cargo.

5.6.7 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o estágio
probatório, na forma estabelecida no § 2º do artigo 43 do Decreto nº
3.298/1999 e suas alterações.

5.6.8 O candidato com deficiência que, no decorrer do es-
tágio probatório, apresentar incompatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo será exonerado.

5.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com
deficiência, se for qualificado na perícia médica e não for eliminado
do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará
também na lista de classificação geral por cargo.

5.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não
forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação por cargo.

6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 TAXAS:
a) Analista Técnico-Administrativo, Bibliotecário e Conta-

dor: R$ 90,00.
b) Economista: R$ 100,00.
c) Agente Administrativo: R$ 65,00.
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no en-

dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cade_13, solici-
tada no período entre 10 horas do dia 30 de dezembro de 2013 e 23
horas e 59 minutos do dia 20 de janeiro de 2014, observado o horário
oficial de Brasília/DF.

6.2.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos com-
putadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades con-
veniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de
inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados.
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