
 
 
 
 
 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO AO CARGO DE ANALISTA – 

TERCEIRA CONVOCAÇÃO 
SEGUNDA CHAMADA 

 
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, no uso de suas atribuições, de acordo com o Edital BACEN Nº 1 publicado no Diário Oficial da União em 1º de 
novembro de 2005, referente ao concurso destinado ao provimento de cargos de Analista - Áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do Banco Cen-
tral do Brasil: 

RESOLVE:  
I. Convocar os candidatos ao cargo de Analista - Áreas 2, 3 e 4 relacionados no Anexo I para efetuarem matrícula na 

Segunda Etapa do concurso, nos dias 26 e 27 de novembro de 2007, de acordo com as instruções abaixo: 
a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br, promover 

sua matrícula de acordo com as normas ali constantes, e imprimir o formulário com a confirmação do registro, o qual deverá 
ser apresentado no dia 03 de dezembro de 2007, no Banco Central, assinado e sem rasuras, ao ensejo da abertura do Programa 
de Capacitação; 

b) A conta bancária indicada para o crédito da ajuda de custo, requerida pelo candidato, deverá ser de titularidade do re-
querente, com o mesmo número de CPF utilizado no seu cadastro, sem rasuras ou incorreções nos dados registrados e no for-
mulário que o candidato deverá apresentar, assinado, na data de abertura do Programa de Capacitação; 

c) O descumprimento das instruções para matrícula no Programa de Capacitação via Internet implicará a não efetivação 
da matrícula e a conseqüente eliminação do candidato do concurso; 

d) O candidato matriculado deverá apresentar, no ato de abertura do evento, atestado de sanidade física e mental que 
comprove estar apto a participar do Programa de Capacitação; 

e) O candidato poderá, durante o Programa de Capacitação, dar início ao processo de qualificação  para posse, compre-
endendo a apresentação de documentos previstos nos Editais BACEN Nº 1, bem como exames clínicos e laboratoriais, deven-
do, para esse fim, seguir as instruções disponíveis no site do concurso. 

II. Estabelecer que os candidatos matriculados deverão apresentar-se às 8h00 (horário de Brasília) do dia 03 de dezem-
bro de 2007 (segunda-feira), na UNIBACEN – UNIVERSIDADE BANCO CENTRAL DO BRASIL, SCES, Trecho II – Con-
junto 31 – Av. das Nações – Brasília/DF para a cerimônia de abertura do Programa de Capacitação, que será realizado no perí-
odo de 03 a 15 de dezembro de 2007. 

III. Ratificar o estabelecido no inciso XVIII, 5, do Edital BACEN Nº 1, observando que: "A aprovação do candidato ge-
ra tão-somente expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionado ao interesse da Administra-
ção, no prazo de validade do Concurso, observadas às disposições legais pertinentes".  
 

Brasília, 23 de novembro de 2007.  
 

(Publicado no Diário Oficial de 26/11/2007, Seção 3, pág. 81) 
Miriam de Oliveira 

 
ANEXO I  

 
LISTA EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE ANALISTA POR PRAÇA DE LOTA-
ÇÃO 
 
CARGO: ANALISTA - ÁREA 2  
PRAÇA DE LOTAÇÃO: B22 - BRASÍLIA  
 
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, CLASS  
59685b, LUCIANA RESENDE NETTO, 110505013, 78/ 
 
CARGO: ANALISTA - ÁREA 3  
PRAÇA DE LOTAÇÃO: E31 – BRASÍLIA 
  
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, CLASS  
77210a, JOAO ANDRE CALVINO MARQUES PEREIRA, 101367514, 62/ 



 
 
 
 
 

 
CARGO: ANALISTA - ÁREA 4  
PRAÇA DE LOTAÇÃO: N46 - SÃO PAULO 
 
NÚMERO, NOME, DOCUMENTO, CLASS  
75106g, ALEXANDRE LUIS DE MELLO, 13658935, 41/ 
 


