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EDITAL DE RESULTADO PROVISÓRIO N.01/2020, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO EM LINGUAGEM DE SINAIS

A Comissão Examinadora da Seleção Pública Simpliﬁcada para Contratação Temporária de Proﬁssional
Especializado em Linguagem de Sinais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no
Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 3, de 04 de janeiro de 2018, seção 3, páginas 25 e 26, o
Edital de Reabertura n. 01/2020, de 06/10/2020, o Edital de Cronograma N.01/220, de 13/11/2020 e o
Estatuto da Universidade de Brasília, publicado no DOU n. 7, de 11/01/1994 e suas alterações, torna
público o resultado provisório da prova prá ca e da prova de tulos e a abertura do prazo recursal para
ambas as etapas.
1. DO RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA PRÁTICA
a. Resultado provisório para prova prá ca dos candidatos que compareceram aos eventos previstos
no Edital de Cronograma apresentada da seguinte forma: nº de inscrição - pontuação ﬂuência
libras tá l e libras - pontuação interpretação português para libras tá l e libras - pontuação
interpretação libras tá l e libras para português - pontuação total - condição de
classiﬁcação; 202009002765 - 43 - 16 - 18 - 78 - classiﬁcado; 202009002759 - 45 - 22 - 21 - 88 classiﬁcado; 20201001890 - 23 - 10 - 10 - 43 - desclassiﬁcado.
2. DO RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA DE TÍTULOS
b. Resultado provisório para prova de tulos dos candidatos que foram classiﬁcados para essa etapa
apresentada da seguinte forma: nº de inscrição - pontuação total da prova de tulos: 202009002765
- 0; 202009002759 - 14.
3. DOS RECURSOS
a. Os candidatos poderão apresentar recursos sobre o resultado das provas prá cas e de tulos do
dia 25/11/2020, às 8h, ao dia 27/11/2020, às 18h.
b. A apresentação do recurso deve ser feita por meio do encaminhamento do formulário disponível
no
link
h p://www.concursos.unb.br/index.php/portal-docentes/selecaosimpliﬁcada#candidatos para o email dgpcoleta@unb.br.
c. Recursos encaminhados fora do prazo previsto serão desconsiderados para efeito deste certame.
4. DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA PARA INSPEÇÃO MÉDICA
a. Convoca o candidato de número de inscrição 202009002765 a comparecer a Diretoria de
Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho do Decanato de Gestão de Pessoas localizada
no Hospital Universitário de Brasília (HUB), Ambulatório II, Térreo, no dia 02/12/2020, quarta-feira,
às 8h para inspeção médica conforme previsto no item 6.6 do Edital de Reabertura nº 1/2020.
5. DA PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6713544&infra_sistema=…
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a. O Resultado Final da Seleção Pública Simpliﬁcada para Contratação Temporária de Proﬁssional
Especializado em Linguagem de Sinais está previsto para publicação no dia 03/12/2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Prome Ribeiro, Professor(a) de Magistério
Superior do Ins tuto de Letras, em 24/11/2020, às 15:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Raphael Pereira dos Anjos, Tradutor(a) e Intérprete de
Libras do Ins tuto de Letras, em 24/11/2020, às 15:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Erivaldo de Jesus Marinho, Usuário Externo, em
24/11/2020, às 16:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 5998051 e
o código CRC 507027BF.
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