
EDITAL Nº 5, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 

 
 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) torna públicos a retificação do caput, 
do item 1 e dos subitens 1.1 e 4.2, bem como a inclusão do subitem 4.3, do 
Edital nº 4 - Anatel, de 11 de dezembro de 2012, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital. 

[...] 
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) torna públicos o resultado final nas 
provas objetivas e para o cargo de Técnico Administrativo e a convocação 
para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência para o 
cargo de Técnico Administrativo, concurso público para provimento de vagas 
em cargos de nível superior e de nível médio para exercício na ANATEL, 
conforme a seguir determinado. 

1 DO RESULTADO FINAL NAS PROVAS OBJETIVAS PARA O CARGO DE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

1.1 O resultado final nas provas para o cargo de Técnico Administrativo, contendo 
os nomes dos candidatos aprovados em ordem alfabética e a nota final nas provas objetivas, 
está disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12. 

[...] 
4.2 O resultado final da prova objetiva e o resultado provisório na prova discursiva 

para o cargo de Analista Administrativo serão publicados no Diario Oficial da União e 
divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12, na data provável de 14 de dezembro de 
2012. 

4.3 O resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam com 
deficiência para o cargo de Técnico Administrativo será publicado na data provável de 3 de 
janeiro de 2013. O resultado final na perícia médica, o resultado final nas provas objetivas e 
o resultado final no concurso para o cargo de Técnico Administrativo, serão publicados na 
data provável de 14 de janeiro de 2013, no Diário Oficial da União e divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12. 

[...] 
 

JOÃO BATISTA DE REZENDE 
 


