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SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

INSTITUTO RIO BRANCO

EDITAL Nº 2, DE 24 DE JUNHO DE 2015
CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

O Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
Julio Cezar Zelner Gonçalves, conforme disposto na Portaria nº 316,
de 19 de junho de 2015, no uso de suas atribuições legais e re-
gimentais, torna pública a retificação do subitem 8.5 do Edital nº 1,
de 23 de junho de 2015, bem como a inclusão do subitem 8.5.1 no
referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inal-
terados os demais itens e subitens do referido edital.

[...]
8.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.4

deste edital serão ordenados de acordo com a nota final na prova
objetiva (NFPO), e os classificados até a 225ª posição na listagem
geral, até a 15ª posição na listagem dos que se declararam com
deficiência, de acordo com o disposto no subitem 4.2 deste edital, e
até a 60ª posição na listagem dos que se autodeclararam pretos ou
pardos, de acordo com o disposto no item 5 deste edital, respeitados
os empates na última colocação, serão considerados aprovados na
primeira fase e serão convocados para a prova da segunda fase, em
edital a ser publicado no Diário Oficial da União, na data provável de
24 de agosto de 2015, do qual constarão igualmente os locais de
realização da prova.

8.5.1 Caso não haja candidatos com deficiência ou can-
didatos negros aprovados até a classificação estipulada no subitem 8.5
deste edital, serão contemplados os candidatos da listagem geral em
número correspondente, observada rigorosamente a ordem de clas-
sificação.

[...]

JULIO CEZAR ZELNER GONÇALVES




