
 

 
EDITAL DGP N° 2/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA (PSMI) PARA SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 

 
O Decano de Gestão de Pessoas (DGP) da Universidade de Brasília (UnB), no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a seguinte a retificação dos subitens 3.1.1, 4.5, 
4.9, 5.5, 5.7, 9.3 e Anexo III do Edital DGP nº 1/2020, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens 
 
[...] 
3.1.1 Não estar requisitado, cedido para outros órgãos ou entidades, em licenças 
(ressalvada a licença à capacitação), exercício provisório, afastado para estudo (total 
ou parcial) ou prestando colaboração técnica. 

[...] 
4.5 Em caso de alteração dos dados de que trata o subitem 3.1, assim como havendo 
interesse em realizar mudança da vaga, o candidato deverá efetuar nova solicitação 
de inscrição. Nestes casos, apenas a última inscrição será considerada. 
[...] 
4.9 A interposição de recursos contra o resultado da homologação das inscrições 
deverá ser realizada no dia 21 de janeiro de 2020, por meio do e-mail: 
<dgpmovimentacao@unb.br>. 
4.10 A divulgação das inscrições validadas após os recursos será realizada na data 
provável de 22 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico <http://dgp.unb.br/servidor-
remocao>. 
[...] 
5.5 Para a segunda fase da seleção (Análise do perfil profissional) serão classificados, 
na data de 24 de janeiro de 2020, os candidatos aprovados conforme classificação a 
seguir: 
[...] 
5.7 Para a terceira fase da seleção (entrevista) serão convocados no dia 28 de janeiro 
de 2020, os candidatos aprovados conforme classificação a seguir: 
[...] 
9.3 O Resultado Final da seleção será divulgado no sítio http://dgp.unb.br/servidor-
remocao, na data prevista de 03 de fevereiro de 2020. 
[...] 
 
 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA  

 

Evento Data/Período Previsto 

Publicação do Edital Dia 15/01/2020 

Inscrições De 15 a 19/01/2020 

Publicação da lista de inscrições homologadas Dia 20/01/2020 

Recursos contra homologação de inscrições 21/01/2020 

Divulgação das inscrições validadas após os recursos 
e resultado preliminar da 1ª fase 

22/01/2020 

Prazo para recursos do resultado preliminar da 1ª 
fase 

23/01/2020 

Divulgação do resultado definitivo da  
1ª fase e resultado preliminar da 2ª fase 

24/01/2020 

http://dgp.unb.br/servidor-remocao
http://dgp.unb.br/servidor-remocao


 

Prazo para recursos do resultado preliminar da 2ª 
fase 

27/01/2020 

Publicação do resultado definitivo da 2ª fase e 
convocação para as entrevistas da 3ª fase 

Dia 28/01/2020 

Realização das entrevistas 29/01/2020 

Resultado preliminar da 3ª fase Dia 30/01/2020 

Prazo para recurso do resultado preliminar da 3ª fase 31/01/2020. 

Divulgação do resultado definitivo da  
3ª fase e resultado final do PSMI 1º/2020 

Data provável 03/02/2020 

 

 
 
Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. 
 

 
 

Carlos Vieira Mota 
Decano de Gestão de Pessoas 

 

 


