
 

 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) 

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA E DE 
TÉCNICO 

EDITAL Nº 4 – FINEP, DE 23 DE JUNHO DE 2009 
 

O PRESIDENTE DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) torna pública a reabertura do 
período de inscrições no concurso público para formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista 
e de Técnico da FINEP, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/finep2009, das 10 
horas do dia 24 de junho de 2009 e 23 horas e 59 minutos do dia 29 de junho de 2009, observado o 
horário oficial de Brasília/DF, com o pagamento da GRU Cobrança e a entrega ou o envio dos laudos 
médicos e das cópias do CPF a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital nº 1 – FINEP, de 19 de 
maio de 2009, publicado no Diário Oficial da União, até o dia 30 de junho de 2009. 
 
 

Torna pública, ainda, a reabertura do período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição neste concurso público no dia 24 de junho de 2009, conforme procedimentos descritos no 
edital de abertura. 

 
Torna público, na oportunidade, que a relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no 

endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/finep2009 até o dia 29 de junho de 2009. 
 
 

Torna pública, também, a retificação dos requisitos do cargo 4, constantes do Edital nº 2 – FINEP, 
de 29 de maio de 2009, publicado no Diário Oficial da União, que passam a ter a redação a seguir 
especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
 
(...) 
CARGO 4: ANALISTA – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUBÁREA: RECURSOS HUMANOS 
REQUISITOS: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Administração Pública ou de Empresas ou em Psicologia ou de curso de nível superior 
em Gestão de Recursos Humanos, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
(...) 
 

 
Torna pública, por fim, aos candidatos inscritos nos cargos 1, 3, 4, 7 e 10 a faculdade de alterar o 

cargo para o qual se inscreveram, devendo, para tanto, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/finep2009, até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de junho 2009, 
para efetuar a alteração. Não serão aceitas, em hipótese alguma, solicitações de alteração após esse 
período. 
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