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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNAG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL N.º 5/2010 – FUNAG, DE 24 DE MAIO DE 2010 
 

 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO - FUNAG, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2010, de 13 de abril de 2010, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitem do edital supracitado. 

 
3.2.1 O candidato portador de deficiência deverá entregar, até o dia 27 de maio de 2010, das 9 horas às 17 horas, 
pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico (original ou cópia simples) a que se refere a alínea “b” do subitem 3.2 e 
requerimento preenchido constante do Anexo II a que se refere a alínea “c” do subitem 3.2, no Atendimento ao 
Candidato do Instituto Quadrix, CLN 113, Bloco C, Salas 109 e 110, Asa Norte, Brasília/DF.  
3.2.1.1 O candidato poderá, ainda, encaminhar o laudo médico e o requerimento, via SEDEX, postado impreterivelmente 
até o dia 27 de maio de 2010, endereçado para o INSTITUTO QUADRIX - Atendimento ao Candidato – Concurso 
Público FUNAG, CLN 113, Bloco C, Salas 109 e 110, Asa Norte, Brasília-DF CEP 70.763-530. 
 
5.3 DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL 
5.3.1 PERÍODO: do dia 14 de abril de 2010 ao dia 27 de maio de 2010 (exceto sábados, domingos e feriados), no 
INSTITUTO QUADRIX - Atendimento ao Candidato, CLN 113, Bloco C, Salas 109 e 110, Asa Norte, Brasília/DF. 
5.3.2 HORÁRIO: das 9h às 17h, ininterrupto. 
5.3.3 Para efetuar a inscrição no posto, o candidato deverá: 
a) apresentar-se munido de documento de identidade (original) no ato da inscrição; 
a) preencher e entregar o formulário de inscrição com os dados pessoais (nome, endereço, CEP, telefone(s) para 
contato, número de documento de identidade e número do CPF; e-mail, se tiver);  
b) receber do INSTITUTO QUADRIX comprovante provisório de inscrição e o boleto de cobrança para pagamento na 
rede bancária; 
c) encaminhar-se a uma agência bancária munido do boleto de cobrança correspondente e efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição; a data de vencimento do boleto bancário é 27 de maio de 2010. 
5.3.4 O boleto pago será o comprovante de inscrição provisório do candidato. 
 
5.4 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
5.4.1 Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/funag.aspx, solicitada no 
período entre 10 horas do dia 14 de abril de 2010 e 12 horas do dia 27 de maio de 2010, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.  
5.4.1.1 Para os candidatos que não possuem facilidade de acesso à internet, será disponibilizado acesso gratuito à 
internet e impressora, para que seja efetuada a inscrição no Concurso Público e impressão do boleto no endereço 
MICROLINS CENTRO – Avenida Rio Branco, 173 – SL Centro - Rio de Janeiro/RJ, do dia 19 de abril de 2010 ao dia 27 
de maio de 2010 (exceto sábados, domingos e feriados), no horário das 9h às 16h. 
5.4.4 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário ou de documento de arrecadação deverá ser 
efetuado até o dia 27 de maio de 2010. 
 
5.5 DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
5.5.1 O INSTITUTO QUADRIX disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição a partir do dia 01 de junho de 2010, 
no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/funag.aspx, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a 
obtenção desse documento. 
5.6.1 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial para a realização das provas 
deverá indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet, os recursos especiais necessários e, 
ainda, enviar, até o dia 27 de maio de 2010, impreterivelmente, via SEDEX, para o INSTITUTO QUADRIX - Atendimento 
ao Candidato – Concurso Público - FUNAG, CLN 113, Bloco C, Salas 109 e 110, Asa Norte, Brasília/DF CEP 70.763-
530, laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, 
salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. A solicitação de condições 
especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
5.6.1.1 O laudo médico referido no subitem 5.6.1 poderá, ainda, ser entregue, até o dia 27 de maio de 2010, das 9 horas 
às 17 horas, pessoalmente ou por terceiro, no Atendimento ao Candidato do Instituto Quadrix, CLN 113, Bloco C, Salas 
109 e 110, Asa Norte, Brasília/DF. 
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5.7.7.8 Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o 
INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/funag.aspx, na data provável de 
28 de abril de 2010, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os 
candidatos que não tiverem seu pedido atendido terão até o dia 27 de maio de 2010 para emissão do boleto de 
cobrança e pagamento da taxa de inscrição. 
6.7 Os locais e o horário de aplicação das provas objetivas serão publicados no endereço eletrônico: 
http://www.quadrix.org.br/funag.aspx e no Diário Oficial da União, na data provável de 02 de junho de 2010. 
 
 
 
Brasília/DF, 24 de maio de 2010. 
 
Embaixador Jeronimo Moscardo 
Presidente  
Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG 
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