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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL Nº 2 – FUNPRESP-JUD, DE 28 DE JULHO DE 2016 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO – FUNPRESP-JUD torna pública a prorrogação do período de inscrição de 
que trata o Edital nº 1 – FUNPRESP-JUD, de 5 de julho de 2016. 

As documentações a que se referem os subitens 5.2.1 e 7.4.9.7 do Edital nº 1 – FUNPRESP-JUD, de 
5 de julho de 2016, deverão ser enviadas até o dia 31 de agosto de 2016. 

Torna pública, ainda, a retificação das datas constantes dos subitens 5.4, 6.1.9, 7.4.8.9, 7.4.9.10, 
8.2, 8.3, 8.4 e 9.12.1 do Edital nº 1 – FUNPRESP-JUD, de 5 de julho de 2016, conforme a seguir 
especificado. 
 
1 DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
1.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, solicitada até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 
de agosto de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
1.1.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 19 de setembro de 2016. 
1.2 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma: 
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de inscrição, a ser preenchido até as 23 
horas e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2016 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, contendo a indicação do Número de Identificação 
Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  
b) envio da declaração constante do Anexo II do Edital nº 1 – FUNPRESP-JUD, de 5 de julho de 2016, legível 
e assinada, por meio de link específico no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de agosto 
de 2016 (horário oficial de Brasília/DF). 
 
2 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DOS SUBITENS 5.4, 6.1.9, 7.4.8.9, 7.4.9.10, 8.2, 8.3, 8.4 E 
9.12.1 DO EDITAL Nº 1 – FUNPRESP-JUD, DE 5 DE JULHO DE 2016 
[...] 
5.4 A relação provisória 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/concursos/funpresp_16_jud, na data provável de 26 de setembro de 2016. 
[...] 
6.1.9 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na forma da Lei nº 
12.990/2014, será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, na data provável de 26 de setembro de 2016. 
[...] 
7.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada 
até a data provável de 8 de setembro de 2016, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud. 
[...] 
7.4.9.10 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, na data provável 
de 26 de setembro de 2016. 
[...] 
8.2 As provas objetivas para todos os cargos terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na 
data provável de 16 de outubro de 2016, no turno da manhã. 
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8.3 Na data provável de 7 de outubro de 2016 será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, edital que 
informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
[...] 
8.4 O extrato de resultado final nas provas objetivas e da convocação para a prova de títulos será 
publicado no Diário Oficial da União, e o respectivo edital será divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, na data provável de 7 de novembro de 
2016. 
[...] 
9.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud, a partir das 19 horas da data provável 
de 18 de outubro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 
 

ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO 
Diretora-Presidente 

 


