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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNB) 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
EDITAL Nº 1 – BNB, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018 

 
O Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 

1.649, de 19 de julho de 1952, e na Lei Federal nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, torna pública a realização 
de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível 
superior e de nível médio do Banco do Nordeste do Brasil S.A., mediante as condições estabelecidas neste 
edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). 
1.1.1 O Cebraspe realizará o concurso utilizando o Método Cespe, o qual está em constante evolução, sendo 
desenvolvido e aperfeiçoado a partir de pesquisas acadêmicas, algoritmos, processos estatísticos e outras 
técnicas sofisticadas. Tudo isso para entregar resultados confiáveis, obtidos com inovação e alta qualidade 
técnica. 
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: 
a) prova(s) objetiva(s), de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, de responsabilidade do 
Cebraspe; 
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o Cargo 1: Especialista Técnico 1–
Qualificador: Analista de Sistema, de responsabilidade do Cebraspe. 
1.3 A(s) prova(s) objetiva(s), a prova discursiva, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam 
com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos 
negros serão realizados nas seguintes cidades: 

CAPITAIS 

Maceió/AL Vitória/ES Recife/PE São Paulo/SP 

Salvador/BA João Pessoa/PB Teresina/PI  

Fortaleza/CE São Luís/MA Natal/RN  

Brasília/DF Belo Horizonte/MG Aracaju/SE  

DEMAIS CIDADES 

Barreiras/BA Vitória da Conquista/BA Montes Claros/MG Petrolina/PE 

Feira de Santana/BA Juazeiro do Norte/CE Teófilo Otoni/MG Floriano/PI 

Irecê/BA Sobral/CE Campina Grande/PB Parnaíba/PI 

Itabuna/BA Linhares/ES Patos/PB Mossoró/RN 

Juazeiro/BA Caxias/MA Caruaru/PE  

Teixeira de Freitas/BA Imperatriz/MA Garanhuns/PE  

1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de realização da(s) 
prova(s), esta(s) poderá(ão) ser realizada(s) em outras localidades. 
1.4 Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
1.5 Os candidatos contratados contarão com os benefícios legais, corporativos e outros estabelecidos em 
acordos coletivos, dentre os quais se destacam: 
a) auxílio-refeição; 
b) auxílio Cesta Alimentação; 
c) 13ª Cesta Alimentação; 
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d) auxílio-creche; 
e) seguro de vida em grupo; 
f) direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 
g) possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva; 
h) oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional. 
2 DOS CARGOS 
2.1 NÍVEL SUPERIOR 
CARGO 1: ESPECIALISTA TÉCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de 
Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação ou Tecnologia 
em Telemática, OU diploma de conclusão de graduação de nível superior em qualquer área de formação, 
acrescido de diploma/certificado de pós-graduação na área de Informática e(ou) na área de Segurança da 
Informação, com carga mínima de 360 horas/aula, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC). 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver e implementar programas de investimento, projetos, 
processos, sistemas, produtos e serviços para o BNB, cuja solução implica níveis elevados de complexidade, 
articulação conceitual e multidisciplinar e tecnicidade; contribuir para a sustentabilidade, expansão e lucro 
do BNB, como uma organização de desenvolvimento regional moderna; identificar e investigar situações 
relativas à Tecnologia da Informação (TI), propondo soluções conhecidas aplicáveis ou prospectando novas 
soluções no mercado externo; atuar como interface de sua área de trabalho junto às Unidades de Negócios 
e(ou) de Suporte, atendendo às demandas e necessidades específicas dessas Unidades. 
REMUNERAÇÃO:  durante o Contrato de Experiência de que trata no subitem 14.10 deste edital, o 
vencimento do cargo será no valor de R$ 3.705,88, acrescido de 1/3 de gratificação mensal, no valor de R$ 
1.235,29, totalizando a remuneração inicial atual de R$ 4.941,17. Após o término do Contrato de Experiência, 
com resultado satisfatório, o ocupante do cargo fará jus, além da remuneração inicial, a uma remuneração 
adicional do exercício de função em comissão, na forma da regulamentação interna. 
JORNADA DE TRABALHO: 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. 

2.2 NÍVEL MÉDIO 
CARGO 2: ANALISTA BANCÁRIO 1 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar em projetos e processos típicos de um uma organização de 
desenvolvimento regional, em termos de concepção, desenvolvimento, implementação, operacionalização e 
monitoração, nos níveis operacional tático e estratégico do Banco; realizar entrada de dados, 
operacionalização de aplicativos, elaborar relatórios e planilhas que expressem os resultados e conclusões 
de pesquisas para subsidiar as decisões das alçadas competentes; realizar atividades operacionais e rotinas 
de trabalho com a qualidade estabelecida pelo Banco, para atendimento dos clientes internos e externos; 
realizar atividades de serviços gerais e controle dos procedimentos internos, com o grau de segurança e 
confiabilidade requerido pelo Banco, objetivando minimizar os riscos operacionais; orientar os clientes 
internos e externos na interpretação e aplicação das normas e na utilização de produtos e serviços oferecidos 
pelo Banco; auxiliar o Especialista Técnico e o Especialista Bancário na execução de suas atribuições; realizar 
outras atividades de natureza correlata. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.854,68 (vencimento inicial atual de R$ 1.942,22, acrescido do valor de R$ 198,79, em 
observância ao piso salarial do cargo, definido em acordo coletivo e da gratificação de 1/3 (R$ 713,67)). 
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JORNADA DE TRABALHO: 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. 

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
3.1 Ser aprovado no concurso público. 
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal. 
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos. 
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 2 deste edital. 
3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação. 
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
3.9 Declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os 
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da contratação.  
3.10 Cumprir as determinações deste edital. 
4 DAS VAGAS 

Cargo/qualificador 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas 

para 
candidatos 

com 
deficiência 

Vagas 
reservadas 

para 
candidatos 

negros 

Cadastro de reserva 

Ampla 
concorrência 

Candidatos 
com 

deficiência 

Candidatos 
negros 

Cargo 1: Especialista 
Técnico 1 – 
Qualificador: Analista 
de Sistema 

3 + CR * 1 147 10 39 

Cargo 2: Analista 
Bancário 1 

3 + CR * 1 372 25 99 

(*) Para esse cargo/qualificador, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento 
imediato, em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva. 
(CR) Cadastro de reserva. 
4.1 DA LOTAÇÃO 
4.1.1 Os candidatos aprovados no concurso poderão ser lotados, a exclusivo critério do BNB, nas cidades que 
contam com unidades operadoras e administrativas do BNB, conforme indicado no Anexo I deste edital. 
4.1.2 Durante o prazo de validade deste concurso público, a exclusivo critério do BNB e de acordo com as 
necessidades e surgimento de vagas, poderão ser extintas e(ou) criadas vagas em unidades situadas nas 
cidades constantes do Anexo I deste edital ou em outras cidades não relacionadas no referido anexo, dentro 
da área de abrangência de atuação do BNB. 
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/qualificador e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 
do concurso, 5% serão providas na forma do § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e da Lei Federal nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015. 
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas 
oferecidas por cargo/qualificador, nos termos do § 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/1990. 
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5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei Federal nº 
13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso 
público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.  
5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:  
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; 
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;  
c) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses. O laudo deve atestar a 
espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve 
conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina 
(CRM), na forma do subitem 5.2.1 deste edital.  
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período entre 10 horas do dia 24 de setembro de 2018 
e 18 horas do dia 15 de outubro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link 
específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, imagens 
legíveis do CPF e do laudo médico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação 
será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração. 
5.2.2 O envio das imagens do laudo médico e do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. O 
Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação 
a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem 
como de outros fatores que impossibilitem o envio. 
5.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia autenticada em cartório da 
documentação constante do subitem 5.2 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá 
enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das 
informações.  
5.2.4 As imagens do laudo médico e do CPF terão validade somente para este concurso público e não serão 
devolvidas, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação. 
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 7.4.9 deste edital, atendimento 
especial, no ato da inscrição, para o dia de realização da(s) prova(s), devendo indicar as condições de que 
necessita para a realização das provas, conforme o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 
3.298/1999, e suas alterações. 
5.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão 
do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao 
local de aplicação, ao conteúdo, à correção da(s) prova(s), aos critérios de aprovação e a todas as demais 
normas de regência do concurso. 
5.4 A relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com 
deficiência será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, na data provável de 22 de outubro de 2018.  
5.4.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com inscrição 
deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência deverá observar os procedimentos 
disciplinados na respectiva relação provisória. 
5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
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reservadas aos candidatos com deficiência. 
5.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer 
às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para o 
deferimento da solicitação do candidato. 
5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 
5.6.1 O candidato ao Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema que se declarar com 
deficiência, se não eliminado no concurso e classificado até o limite total do quadro constante do subitem 
10.7.1 deste edital, será convocado, antes da divulgação do resultado final no concurso,  para se submeter à 
avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional, formada por seis profissionais, que 
analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, 
dos arts. 3º, 4º e 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 
de dezembro de 2012, e da Súmula nº 377, do STJ.  
5.6.1.1 O candidato ao Cargo 2: Analista Bancário 1 que se declarar com deficiência, se não eliminado no 
concurso e classificado na(s) prova(s) objetiva(s) até o limite total da 35ª posição, será convocado, antes da 
divulgação do resultado final no concurso, para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por 
equipe multiprofissional, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como 
deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, dos arts. 3º, 4º e 43 do Decreto nº 3.298/1999, 
e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da Súmula nº 377, do 
STJ. 
5.6.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará:  
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
c) a limitação no desempenho de atividades; 
d) a restrição de participação. 
5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, 
munidos de documento de identidade original e  laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) 
que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999, e suas 
alterações, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste 
edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física. 
5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido por ocasião da realização da 
avaliação biopsicossocial. 
5.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame 
audiométrico (audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório) realizado nos últimos 12 meses 
contados a partir da data de publicação deste edital. 
5.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a 
acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os 
olhos. 
5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por 
ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório), que apresentar laudo emitido em período superior a 12 meses, contados a partir da data de 
publicação deste edital, ou que deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste 
edital, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o 
que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 



6 

 

5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado 
no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/qualificador. 
5.6.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será 
avaliada durante o período de experiência. 
5.6.9 O candidato com deficiência que, no decorrer do período de experiência, apresentar incompatibilidade 
com as atribuições do cargo em decorrência da deficiência será demitido. 
5.6.10 O nome do candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência e, na avaliação 
biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência, e não for eliminado do concurso, será publicado em 
lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo/qualificador. 
5.6.11 As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo/qualificador. 
6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS  
6.1 Das vagas destinadas a cada cargo/qualificador e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 
do concurso, 20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa 
nº 4, de 6 de abril de 2018. 
6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, 
este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou 
diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 
2º do art. 1º da Lei nº 12.990/2014. 
6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros nos 
cargos/qualificador com número de vagas igual ou superior a três. 
6.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às 
vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
6.1.3.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de 
concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 
6.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para 
este concurso público. 
6.1.4.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 
6.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na 
forma do art. 2º da Portaria Normativa nº 4/2018. 
6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS 
CANDIDATOS NEGROS 
6.2.1 O candidato ao Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema que se autodeclarou 
negro, se não eliminado no concurso e classificado até o limite total do quadro constante do subitem 10.7.1 
deste edital, será submetido, imediatamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao 
procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, de 
responsabilidade do Cebraspe.  
6.2.2 O candidato ao Cargo: Analista Bancário 1 que se autodeclarou negro, se não eliminado no concurso e 
classificado na(s) prova(s) objetiva(s) até o limite total da 100ª posição, será submetido, imediatamente antes 
da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à 
autodeclaração dos candidatos negros, de responsabilidade do Cebraspe.  
6.2.3 Os candidatos habilitados dentro do quantitativo previsto nos subitens 6.2.1 e 6.2.2 deste edital serão 
convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação por meio de edital específico para 
esta fase. 
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6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição 
autodeclarada.  
6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa nº 4/2018, o candidato 
que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação.  
6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, cujos nomes 
não serão divulgados, e seus integrantes serão distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, 
naturalidade. 
6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, no dia de divulgação do edital de 
convocação para essa fase. 
6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação 
para uso da comissão de heteroidentificação. 
6.2.7 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será 
eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.  
6.2.8 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da 
condição declarada pelo candidato.  
6.2.8.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do 
procedimento de heteroidentificação. 
6.2.8.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.7 deste edital, quaisquer registros ou 
documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação 
em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e 
municipais. 
6.2.9 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer 
motivado. 
6.2.9.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 
6.2.9.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 
6.2.9.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 
6.2.10 Será eliminado do concurso o candidato que: 
a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa nº 4/2018, e ainda que tenha obtido nota 
suficiente para a aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé; 
b) se recusar a ser filmado; 
c) prestar declaração falsa; 
d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 
6.2.10.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar 
suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 
6.2.10.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver 
sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 
6.2.11 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório 
de qualquer natureza. 
6.2.12 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à 
ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 
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6.2.13 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, 
se atenderem a essa condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação 
no concurso. 
6.2.14 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não 
preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da 
lista de candidatos negros aprovados. 
6.2.15 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato negro posteriormente classificado. 
6.2.16 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 
ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral por 
cargo/qualificador. 
6.2.17 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, 
que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com 
deficiência e a candidatos negros. 
6.2.18 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18 e conterá a previsão de comissão 
recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, 
nos termos do respectivo edital. 
6.2.18.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, durante o prazo de interposição de recurso 
contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação.  
6.2.18.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela 
prejudicado. 
6.2.18.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de 
heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 
6.2.18.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 
6.2.19 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico 
de convocação para essa fase. 
6.2.20 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do 
percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos 
autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla 
concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas 
da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, 
em todas as fases do concurso. 
7 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
7.1 TAXAS: 
a) nível superior: R$ 67,00. 
b) nível médio: R$ 59,00. 
7.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, solicitada no período entre 10 horas do dia 24 
de setembro de 2018 e 18 horas do dia 15 de outubro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF). 
7.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por 
erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da 
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taxa de inscrição, bem como de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
7.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. 
7.2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do boleto bancário. 
7.2.3 O candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de 
acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, após efetuado o registro pelo banco. 
7.2.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do concurso. 
7.2.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, 
obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
7.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 5 de novembro de 2018. 
7.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou do 
deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 
7.3 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, por meio da página de acompanhamento, 
após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse 
documento. 
7.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
7.4.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para os cargos/qualificador aos quais deseja concorrer. No sistema de 
inscrição, o candidato deverá optar pelos cargos/qualificador aos quais deseja concorrer e pela cidade de 
provas.  
7.4.1.1 Somente será admitida uma inscrição por cargo/qualificador/turno de provas.  
7.4.1.2 Durante o período de inscrições, a solicitação de inscrição feita para o cargo de nível superior ou para 
o cargo de nível médio poderá ser alterada no que diz respeito a: cidade de realização das provas, sistema de 
concorrência e atendimento especial, sendo vedada a alteração de nível superior para nível médio, ou de 
nível médio para nível superior. 
7.4.1.2.1 A alteração dos dados de que trata o subitem 7.4.1.2 deste edital será feita mediante uma nova 
solicitação de inscrição, que será substituída pela última inscrição realizada.   
7.4.1.3 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido 
efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese 
alguma. 
7.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada via postal, via fax, via 
requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 
7.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para 
outro cargo. 
7.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste 
edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros.  
7.4.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes 
ao procedimento de envio da fotografia. 
7.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 7.4.4.1 deste 
edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização da(s) prova(s), poderá, a critério do 
Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização da(s) prova(s). 
7.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de 
realização da(s) prova(s).  
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7.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem 
o envio. 
7.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, na data provável de 16 de outubro 
de 2018, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, 
portanto, se foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar das 9 horas do dia 16 
de outubro de 2018 às 18 horas do dia 17 de outubro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), novo envio de 
uma foto que atenda às determinações do sistema. 
7.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de 
forma completa, correta e verdadeira. 
7.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 
caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 
7.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado nos locais de realização da(s) prova(s) objetiva(s) e discursiva. 
7.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.4.8.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo 
Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou pela Lei nº 
13.656, de 30 de abril de 2018. 
7.4.8.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o 
Decreto nº 6.135/2007; 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007; ou 
c) for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13. 
7.4.8.3 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593/2008, 
ou pelo Decreto nº 6.135/2007, deverão preencher o requerimento disponível no aplicativo de inscrição com 
a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e a declaração eletrônica de 
que atende à condição estabelecida na alínea “b” do subitem 7.4.8.2 deste edital, bem como enviar, no 
período entre 10 horas do dia 24 de setembro de 2018 e 18 horas do dia 15 de outubro de 2018 (horário 
oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, a imagem da declaração constante do Anexo 
III deste edital, legível e assinada. 
7.4.8.4 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados pela Lei nº 13.656/2018 
deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 24 de setembro de 2018 e 18 horas do dia 15 de outubro 
de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, imagem legível de atestado ou de 
laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional 
de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. 
7.4.8.4.1 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com intuito de 
usufruir da isenção de que trata o art. 1º da Lei nº 13.656/2018 estará sujeito a: 
a) cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de 
seu resultado; 
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b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após homologação do resultado e antes da 
nomeação para o cargo/qualificador; 
c) declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua nomeação. 
7.4.8.5 O envio da documentação constante dos subitens 7.4.8.3 e 7.4.8.4 deste edital é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a 
chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de 
falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que 
valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias. 
7.4.8.5.1 Não será deferido o pedido de isenção do candidato que não enviar a imagem da documentação 
constante dos subitens 7.4.8.3 e 7.4.8.4 deste edital ou que enviar a imagem da declaração incompleta, ou 
seja, sem o nome, sem o CPF, sem o nome do concurso ou sem assinar.  
7.4.8.6 A solicitação realizada após o período constante dos subitens 7.4.8.3 e 7.4.8.4 deste edital será 
indeferida, salvo em casos de interesse da Administração Pública. 
7.4.8.7 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante dos subitens 7.4.8.3 e 
7.4.8.4 deste edital.  
7.4.8.7.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio 
de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.  
7.4.8.7.2 Durante o período de que tratam os subitens 7.4.8.3 e 7.4.8.4 deste edital, o candidato poderá 
desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição e optar pela impressão do boleto bancário, 
por meio da página de acompanhamento, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18. 
7.4.8.8 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a veracidade das informações 
prestadas pelo candidato. 
7.4.8.9 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações 
inverídicas ou de serem utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua 
eliminação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 
6 de setembro de 1979. 
7.4.8.10 Não será concedida a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas; 
b) fraudar e(ou) falsificar documentação; 
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 7.4.8.3 e 7.4.8.4 deste edital. 
7.4.8.11 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax, via requerimento 
administrativo, via correio eletrônico, ou, ainda, fora do prazo. 
7.4.8.12 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo Cebraspe. 
7.4.8.13 A relação provisória dos candidatos com pedido de isenção deferido será divulgada na data provável 
de 22 de outubro de 2018, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18. 
7.4.8.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com pedido 
de isenção deferido deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 
7.4.8.14 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
até o dia 5 de novembro de 2018, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. 
7.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
7.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da(s) prova(s) deverá, 
conforme o prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:  
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a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais 
necessários; 
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;  
c) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses contados a partir da data de 
publicação deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, doença ou 
limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do 
médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).  
7.4.9.1.1 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização da(s) prova(s) não estejam 
entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS 
dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 7.4.9.6 deste edital. 
7.4.9.1.2 Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados 
pelo laudo médico por ele apresentado, ou seja: 
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo médico serão indeferidos; 
b) eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas que não sejam por ele solicitados 
no sistema eletrônico de inscrição não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial 
do candidato.  
7.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da(s) prova(s) 
objetiva(s) e discursiva deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:  
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para 
realização da(s) prova(s); 
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;  
c) enviar, via upload, a imagem de laudo médico, emitido nos últimos 12 meses contados a partir da 
publicação deste edital. O laudo deverá conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), que deverá atestar a espécie e o grau ou o nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID), bem como a provável causa da deficiência, conforme o inciso IV do art. 39 do Decreto nº 3.298/1999, 
e suas alterações, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do art. 
40 do referido decreto. 
7.4.9.2.1 O candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de sua(s) 
prova(s), que não seja considerado deficiente na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por 
descumprir o subitem 15.2 deste edital. 
7.4.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas e das demais fases 
deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:  
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de amamentar 
durante a realização da(s) prova(s); 
b) enviar, via upload, a imagem da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido 
até a data estabelecida no subitem 7.4.9.7 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser 
substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável 
do nascimento).  
7.4.9.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização da(s) prova(s), um acompanhante adulto que ficará 
em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante 
adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.  
7.4.9.3.1.1 O Cebraspe não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança.  
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7.4.9.4 O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das provas 
e das demais fases deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:  
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à utilização de nome social durante 
a realização da(s) prova(s), informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado; 
b) enviar, via upload, a imagem do CPF e do documento de identidade.  
7.4.9.4.1 As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o 
gênero constantes no registro civil.  
7.4.9.5 O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, e necessitar 
realizar as provas e demais fases armado deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:  
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar arma 
durante realização da(s) prova(s); 
b) enviar, via upload, a imagem do CPF; 
c) enviar, via upload, a imagem do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte, 
conforme definidos na referida lei. 
7.4.9.5.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, não 
poderão portar armas no ambiente de provas.  
7.4.9.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a 
realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente 
previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no 
sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:  
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em seguida, 
descrever, no espaço destinado para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais 
necessários para a realização da(s) prova(s); 
b) enviar, via upload, a imagem do CPF e do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado.  
7.4.9.7 A documentação citada nos subitens 7.4.9.1 a 7.4.9.6 deste edital deverá ser enviada de forma legível 
até as 18 horas do dia 15 de outubro de 2018, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18. Após esse período, a solicitação será 
indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 
7.4.9.7.1 O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.  
7.4.9.7.2 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de 
comunicação, bem como de outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão 
somente para este processo, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias. 
7.4.9.7.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se refere o subitem 7.4.9.7 
deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio 
de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 
7.4.9.8 O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema eletrônico de inscrição e não 
especificar quais os recursos serão necessários para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda 
que faça o envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 7.4.9.1 a 7.4.9.6 deste edital. Apenas o 
envio do laudo/documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especial.  
7.4.9.9 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se 
ocorrer eventual falha desses recursos no dia de aplicação da(s) prova(s), poderá ser disponibilizado 
atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade.  
7.4.9.10 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 



14 

 

7.4.9.11 A relação provisória dos candidatos com atendimento especial deferido será divulgada no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, na data provável de 22 de outubro 
de 2018.  
7.4.9.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com 
atendimento especial deferido deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação 
provisória. 
8 DAS FASES DO CONCURSO 
8.1 As fases do concurso estão descritas nos quadros a seguir. 
8.1.1 NÍVEL SUPERIOR 

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER 

(P1) Objetiva Conhecimentos Básicos 50 Eliminatório 
e 

classificatório 
(P2) Objetiva Conhecimentos Específicos 70 

(P3) Discursiva – – 

8.1.2 NÍVEL MÉDIO 

PROVA/TIPO DISCIPLINAS NÚMERO DE ITENS CARÁTER 

(P1) Objetiva Língua Portuguesa 
Conhecimentos gerais 

Conhecimentos bancários 
Matemática 

120 

Eliminatório 
e 

classificatório 
 

8.2 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 
minutos e serão aplicadas na data provável de 25 de novembro de 2018, no turno da manhã. 
8.3 A prova objetiva para o cargo de nível médio terá a duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada na 
data provável de 25 de novembro de 2018, no turno da tarde. 
8.4 Na data provável de 14 de novembro de 2018, será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, edital que informará a disponibilização da 
consulta aos locais e aos horários de realização da(s) prova(s). 
8.4.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18 para verificar seu local de realização da(s) 
prova(s), por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.  
8.4.2 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) no local designado pelo Cebraspe. 
8.4.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da(s) 
prova(s) e o comparecimento no horário determinado. 
8.4.4 O Cebraspe poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem 8.4 deste edital, 
comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto 
no subitem 8.4 deste edital. 
8.5 O edital de resultado final na(s) prova(s) objetiva(s), para todos os cargos, e de resultado provisório na 
prova discursiva, somente para o Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema, será 
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, 
na data provável de 5 de dezembro de 2018. 
9 DA(S) PROVA(S) OBJETIVA(S) 
9.1 A(s) prova(s) objetiva(s), de caráter eliminatório e classificatório, valerá(ão) 120,00 pontos e 
abrangerá(ão) os objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital. 
9.2 Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser 
respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se 
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refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado 
com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado 
com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO. 
9.3 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da folha 
de respostas.  
9.4 O candidato deverá transcrever as respostas da(s) prova(s) objetiva(s) para a folha de respostas, que será 
o único documento válido para a correção da(s) prova(s). O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas 
por motivo de erro do candidato. 
9.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha 
de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou 
comas informações constantes na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo 
de marcação não preenchido integralmente. 
9.6 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de nenhum modo, danificar a sua 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do seu 
processamento eletrônico. 
9.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número 
de inscrição e o número de seu documento de identidade. 
9.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em 
caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio 
na leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especializado do Cebraspe devidamente 
treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.  
9.9 Será(ão) anulada(s) a(s) prova(s) objetiva(s) do candidato que não devolver a sua folha de respostas. 
9.10 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que 
realizaram a(s) prova(s) objetiva(s), exceto a dos candidatos eliminados na forma dos subitens 15.22 e 15.24 
deste edital, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, em até 
cinco dias úteis a partir da data de divulgação do resultado final na(s) prova(s) objetiva(s). A consulta à 
referida imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da data de publicação do resultado final no 
concurso público. 
9.10.1 Após o prazo determinado no subitem 9.10 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização 
da imagem da folha de respostas. 
9.11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA(S) PROVA(S) OBJETIVA(S) 
9.11.1 Todas as folhas de respostas da(s) prova(s) objetiva(s) serão corrigidas por meio de processamento 
eletrônico. 
9.11.2 A nota em cada item da(s) prova(s) objetiva(s), feita com base nas marcações da folha de respostas, 
será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo 
da(s) prova(s); 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito 
oficial definitivo da(s) provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E). 
9.11.3 A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem. 
9.11.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato ao cargo de 
Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema que se enquadrar em pelo menos um dos itens a 
seguir: 
a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1; 
b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2; 
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c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas. 
9.11.5 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato ao cargo de Analista 
Bancário 1 que obtiver nota inferior a 36,00 pontos na prova objetiva. 
9.11.6 O candidato eliminado na forma dos subitens 9.11.4 ou 9.11.5 deste edital não terá classificação 
alguma no concurso público. 
9.11.7 Os candidatos ao Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema não eliminados na 
forma do subitem 9.11.4 e do subitem 10.7.1 deste edital serão listados por cargo/qualificador de acordo 
com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será a soma das notas obtidas nas provas 
objetivas P1 e P2. 
9.11.8 Os candidatos ao Cargo 2: Analista Bancário 1 não eliminados na forma do subitem 9.11.5 deste edital 
serão listados por cargo/qualificador de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva 
dentro dos quantitativos de que trata o quadro constante do subitem 11.4 deste edital. 
9.12 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DA(S) PROVA(S) OBJETIVA(S) 
9.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares da(s) prova(s) objetiva(s) serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, a partir das 19 horas da data 
provável de 26 de novembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF). 
9.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da(s) prova(s) 
objetiva(s) disporá das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do segundo dia (horário oficial de Brasília/DF) 
para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos.  
9.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da(s) prova(s) objetiva(s), o candidato deverá 
utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, e seguir as instruções ali contidas. 
9.12.3.1 O candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 9.12.3 deste edital, apresentar razões 
para a manutenção do gabarito, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no 
endereço eletrônico  http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, devendo seguir as 
instruções ali contidas. 
9.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão 
divulgadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
9.12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
9.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que 
identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 
9.12.7 Se do exame de recursos resultar a anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente 
a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
9.12.7.1 Se do exame de recursos resultar a anulação total ou parcial de item integrante de prova adaptada, 
em razão de erro material na adaptação da prova, a pontuação correspondente será atribuída somente aos 
candidatos que realizaram a referida prova adaptada, independentemente de terem recorrido. 
9.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de 
prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
9.12.8.1 Se houver alteração de gabarito oficial preliminar ou de item integrante de prova adaptada, em razão 
de erro material na adaptação da prova, essa alteração valerá somente aos candidatos que realizaram a 
referida prova adaptada, independentemente de terem recorrido. 
9.12.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou, 
ainda, fora do prazo. 

http://www.cespe.unb.br/concursos/evento_20
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9.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito 
oficial definitivo. 
9.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
10 DA PROVA DISCURSIVA (SOMENTE PARA O CARGO 1: ESPECIALISTA TÉCNICO 1 – QUALIFICADOR: 
ANALISTA DE SISTEMA) 
10.1 A prova discursiva valerá 40,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, 
acerca de conhecimentos específicos para o cargo constantes do item 16 deste edital. 
10.2 A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 10.7 deste 
edital. 
10.3 O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica 
de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de 
outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a 
realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto – o qual será gravado em áudio –, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 
10.4 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro 
local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da 
prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 
texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva. 
10.5 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha 
para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para a avaliação da prova 
discursiva.  
10.6 A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato em seu no 
preenchimento. 
10.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 
10.7.1 Respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos ao 
Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema aprovados nas provas objetivas e 
classificados conforme o quadro a seguir. 

Candidatos à ampla 
concorrência 

Candidatos que se declararam 
com deficiência 

Candidatos que se 
autodeclararam negros 

450ª 30ª 120ª 

10.7.1.1 Não havendo candidatos que tenham se declarado pessoas com deficiência ou candidatos negros 
aprovados nas provas objetivas, serão corrigidas as provas discursivas dos demais candidatos da listagem 
geral de aprovados e classificados nas provas objetivas, até o limite total da 600ª posição, respeitados os 
empates na última colocação. 
10.7.2 O candidato cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem 10.7.1.1 deste edital estará 
automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 
10.7.3 A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá 
produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela 
coerência e pela coesão. 
10.7.3.1 A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo 
e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.  
10.7.4 A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. 
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a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio 
do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 40,00 pontos; 
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato, 
considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular e 
pontuação; 
c) será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas (manuscritas ou digitadas) pelo 
candidato; 
d) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 
apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida no subitem 10.1 deste edital; 
e) será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova discursiva (NPD), por meio da seguinte fórmula: 
NPD = NC − 2 × (NE ÷ TL); 
f) se NPD < 0, então considerar-se-á NPD = 0. 
10.7.5 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero na prova 
discursiva. 
10.7.6 Será eliminado no concurso público o candidato que obtiver NPD ≤ 20,00 pontos. 
10.7.6.1 O candidato que se enquadrar no subitem 10.7.6 deste edital não terá classificação alguma no 
concurso. 
10.7.7 Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver seu caderno de texto definitivo. 
10.7.8 O candidato que se enquadrar no subitem 10.7.6 deste edital não terá classificação alguma no 
concurso. 
10.8 DOS RECURSOS CONTRA O PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA E CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO 
NA PROVA DISCURSIVA 
10.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, a partir das 19 horas da data 
provável de 26 de novembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF). 
10.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva 
disporá do período das 9 horas do dia 27 de novembro de 2018 às 18 horas do dia 28 de novembro de 2018 
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do padrão, por 
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, e devendo seguir as instruções ali contidas.  
10.8.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, 
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
10.8.4 Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova 
discursiva, será definido o padrão definitivo e divulgado o resultado provisório na prova discursiva.  
10.8.5 No recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, é vedado ao candidato novamente 
impugnar em tese o padrão de resposta, devendo limitar-se à correção de sua resposta de acordo com o 
padrão definitivo. 
10.8.6 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva deverá 
observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 
11 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO 
11.1 A nota final no concurso para o Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema será 
o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota final na prova discursiva (NFPD). 
11.2 A nota final no concurso para o Cargo 2: Analista Bancário 1 será a nota final na prova objetiva (NFPO). 
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11.3 Após o cálculo da nota final no concurso e a aplicação dos critérios de desempate que constam do item 
12 deste edital, os candidatos serão listados, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no 
concurso, por cargo/qualificador. 
11.4 O edital de resultado final no concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, 
ordenados por classificação, dentro dos quantitativos previstos no quadro a seguir. 

Cargo/qualificador 
Candidatos à 

ampla 
concorrência 

Candidatos que 
se declararam 

com deficiência 

Candidatos que 
se 

autodeclararam 
negros 

Cargo 1: Especialista Técnico – Qualificador: 
Analista de Sistema 

150ª 10ª 40ª 

Cargo 2: Analista Bancário 1 375ª 25ª 100ª 

11.4.1 Caso não haja candidato com deficiência aprovado até a classificação estipulada no quadro constante 
do subitem 11.4 deste edital, serão contemplados os candidatos da listagem geral em número 
correspondente, observada rigorosamente a ordem de classificação até o limite estipulado no referido 
quadro. 
11.4.2 Caso não haja candidato negro aprovado até a classificação estipulada no quadro constante do 
subitem 11.4 deste edital, serão contemplados os candidatos da listagem geral em número correspondente, 
observada rigorosamente a ordem de classificação até o limite estipulado no referido quadro. 
11.5 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o subitem 11.4 deste 
edital, ainda que tenham atingido nota mínima para a aprovação, estarão automaticamente reprovados no 
concurso público. 
11.6 Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado. 
11.7 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, o número será 
arredondado para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou 
superior a cinco. 
12 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
12.1 Em caso de empate na nota final no concurso, será considerado o que segue:  
12.1.1 Para o Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema, terá preferência o 
candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27, 
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e suas alterações, (Estatuto do Idoso); 
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;  
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2; 
d) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1; 
e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1; 
f) obtiver a maior nota na prova discursiva; 
g) tiver maior idade; 
h) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).  
12.1.2 Para o Cargo 2: Analista Bancário 1, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27, 
parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003, e suas alterações, (Estatuto do Idoso); 
b) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Bancários; 
c) obtiver a maior nota na disciplina de Matemática; 
d) obtiver a maior nota na disciplina de Língua Portuguesa; 
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e) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Gerais; 
f) tiver maior idade; 
g) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).  
12.1.3 Os candidatos a que se refere a alínea “h” do subitem 12.1.1 e a alínea “g” do subitem 12.1.2 deste 
edital serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega da documentação que 
comprovará o exercício da função de jurado.  
12.1.3.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 12.1.3 deste edital, serão aceitas certidões, 
declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos 
pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, 
nos termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei nº 
11.689/2008. 
13 DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS 
13.1 O processo de qualificação para a contratação no cargo envolve procedimentos pré-admissionais de 
competência e responsabilidade do BNB, restritos ao candidato convocado para a admissão, e abrange o 
seguinte: 
13.1.1 Realização de exames médicos admissionais, conforme subitem 13.3 deste edital.  
13.1.2 Apresentação do original e cópias não autenticadas dos seguintes documentos:  
a) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, conforme 
subitem 2.1 deste edital, para os candidatos ao Cargo 1: Especialista Técnico – Qualificador: Analista de 
Sistema;  
b) certificado de conclusão do ensino de nível médio, emitido e registrado por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, para os candidatos ao Cargo 2: Analista Bancário 1; 
c) carteira de trabalho e previdência social atual e anteriores, se for o caso, (contendo as páginas referentes 
à qualificação civil, contribuição sindical e contratos de trabalho);  
d) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir;  
e) cadastro de pessoa física (CPF);  
f) cédula de identidade;  
g) título de eleitor;  
h) comprovante de votação ou justificativa relativos à última eleição, ou certidão de quitação eleitoral emitida 
pela Justiça Eleitoral;  
i) certificado de reservista ou certificado de alistamento militar, para candidatos do sexo masculino de até 45 
anos;  
j) certidão de nascimento, se solteiro, ou certidão de casamento, se casado;  
k) certidão de nascimento dos filhos e(ou) menores sob guarda, se tiver;  
l) comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone, ou extrato de pagamento de cartão de crédito). 
13.1.3 O candidato convocado para a admissão deverá apresentar os seguintes documentos, conforme 
modelos a serem disponibilizados pelo BNB:  
a) requerimento de opção de remuneração (no caso de aposentados), conforme Decreto nº 2.027, de 11 de 
outubro de 1996, e Instrução Normativa nº 11, de 17 de outubro de 1996, do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado;  
b) autorização para acesso à declaração de bens e rendas ou, inexistindo, declaração negativa;  
c) declaração de dependentes para o Imposto de Renda;  
d) declaração, sob as penas da lei, de que não há contra si sentença criminal condenatória transitada em 
julgado, com pena pendente de cumprimento;  
e) declaração negativa de sanção por inidoneidade;  
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f) declaração negativa de vínculo empregatício com órgão da Administração Pública Direta ou Indireta se for 
o caso;  
g) registro de admissão; 
h) termo de opção pelo FGTS; 
i) termo de compromisso de permanência na localidade da lotação que lhe ficar definida, somente para os 
candidatos ao cargo de nível médio; 
j) alteração da ordem de preferência das cidades de lotação, se for o caso, somente para os candidatos ao 
cargo de nível médio; 
k) outros que se fizerem necessários. 
13.1.4 O candidato convocado para a admissão deverá: 
a) comprovar o desligamento do emprego anterior, exigido no ato da contratação, somente no caso de 
candidato que tenha vínculo empregatício com órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, atendido 
o disposto no art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988; 
b) entregar uma fotografia tamanho 3×4cm (de frente e colorida); 
c) preencher outros documentos internos, porventura necessários, na qualificação para a contratação, 
conforme modelos disponibilizados pelo BNB. 
13.2 O ingresso do candidato nos quadros do BNB ficará condicionado à obtenção de resultado positivo no 
processo de qualificação de que trata o subitem 13.1 deste edital. 
13.3 DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 
13.3.1 A etapa de exames médicos admissionais dos procedimentos pré-admissionais, mencionados no 
subitem 13.1.1 deste edital, consiste em exames médicos de avaliação clínica e de exames complementares, 
para averiguar a aptidão física e mental do candidato para o exercício das atribuições do cargo a ser provido. 
13.3.2 Esses exames têm caráter eliminatório e são restritos aos candidatos convocados para a admissão. 
13.3.3 O resultado dos exames médicos admissionais será expresso com a indicação de “apto” ou “inapto” 
para o exercício das atribuições do cargo. 
13.3.4 Os exames médicos admissionais serão realizados conforme agenda e calendário determinados pelo 
BNB. 
13.3.4.1 O não comparecimento do candidato nas datas agendadas para a realização dos exames médicos 
admissionais ou a não conclusão dos exames dentro do prazo previsto, sem prévia justificativa, por 
correspondência para o endereço constante da correspondência de convocação, caracterizará desistência 
deste concurso público. 
13.3.5 Não será admitido recurso quanto ao resultado dos exames médicos admissionais e complementares 
e aos procedimentos pré-admissionais. 
14 DA CONTRATAÇÃO 
14.1 A convocação dos candidatos aprovados no concurso ocorrerá de acordo com as necessidades de 
provimento de vagas e as disposições normativas internas do BNB, na estreita conformidade com a ordem 
de classificação por cargo/qualificador. 
14.1.1 Na convocação para a contratação, caso o candidato não aceite ser contratado na cidade indicada pelo 
BNB para sua lotação seu nome será excluído da listagem de candidatos aprovados. 
14.2 Todas as convocações e todos os avisos emitidos após o resultado final no concurso e que se referirem 
aos procedimentos pré-admissionais serão transmitidos por telefone ou enviados via postal com aviso de 
recebimento, conforme necessidade e conveniência do BNB, ao endereço informado no requerimento de 
inscrição. 
14.3 Convocado o candidato, será contado o prazo de cinco dias úteis após o recebimento da comunicação 
do BNB para que ele se apresente. A partir da data da apresentação, o candidato terá mais dez dias úteis 
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para concluir a qualificação para a contratação. Concluída a qualificação, o BNB poderá convocar o candidato 
para a contratação em um prazo de até 45 dias. 
14.3.1 O candidato que der causa ao descumprimento de qualquer dos prazos acima estabelecidos, sem 
justificativa plausível previamente apresentada por carta enviada ao mesmo endereço constante da 
correspondência de convocação, será considerado desistente e excluído do concurso. 
14.4 Caso haja necessidade de encaminhar comunicados aos candidatos, serão considerados os dados 
cadastrais informados no aplicativo de inscrição, observadas as atualizações na forma do subitem 14.30 deste 
edital. 
14.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização dos 
respectivos dados cadastrais. 
14.6 As mesmas regras de convocação definidas no item 14 deste edital serão aplicadas aos candidatos 
considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial e aos candidatos que tiverem se declarado 
aptos a concorrer às vagas reservadas na forma da Lei nº 12.990/2014. 
14.7 A admissão dar-se-á, após a conclusão do processo de qualificação, em Unidades do BNB situadas nas 
cidades previstas no Anexo I deste edital, observadas as disposições normativas internas do BNB vigentes. 
14.8 A admissão do candidato será feita por meio de contratação, que ficará condicionada à aprovação do 
candidato em todas as etapas, avaliações e procedimentos pré-admissionais deste concurso público e ao fato 
de não ele possuir vínculo empregatício com órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na forma da 
lei. 
14.9 Os procedimentos operacionais referentes à admissão dos candidatos classificados estão definidos em 
normas internas do BNB, inclusive no que diz respeito ao aproveitamento dos atuais empregados do BNB que 
vierem a ser aprovados e classificados neste concurso. 
14.10 Atendidas as condições estabelecidas neste edital, o candidato assinará Contrato Individual de 
Trabalho com o BNB por um período de 90 dias, a ser considerado Contrato de Experiência, que se regerá 
pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelas normas internas do BNB, sem gerar, 
portanto, estabilidade ou direitos correlatos. 
14.10.1 Nesse período de experiência, os admitidos: 
a) farão jus à remuneração e às vantagens descritas no item 2 deste edital; 
b) serão submetidos à avaliação quanto à capacidade profissional e à adaptação ao trabalho e quanto a 
aspectos disciplinares ―o resultado de tal avaliação será decisivo para a manutenção do seu Contrato por 
prazo indeterminado, nos termos definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 
c) não poderão licenciar-se do BNB para quaisquer fins, salvo por questões de saúde; 
d) poderão ser lotados em qualquer Unidade do BNB, conforme quadro constante do Anexo I deste edital. 
14.10.2 Após esse período de experiência, caso o candidato não atenda às expectativas do BNB quanto aos 
aspectos mencionados na alínea “b” do subitem 14.10.1 deste edital, seu contrato de trabalho será rescindido 
e ele receberá todas as parcelas remuneratórias devidas na forma da lei. 
14.10.3 A decisão do BNB pela permanência ou não do contrato de trabalho após o período de experiência 
terá caráter irrecorrível. 
14.11 Após o período de experiência, o contrato passará a vigorar por prazo indeterminado e o empregado 
integrará o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) do BNB. 
14.12 Durante o período de vigência do contrato de trabalho, as atividades do cargo poderão ser 
desenvolvidas pelo empregado em localidade diferente da unidade de lotação. 
14.13 O BNB indeferirá, sumariamente, eventuais pedidos de transferência, obrigando-se o candidato 
admitido a permanecer na localidade da lotação que lhe ficar definida, pelo período mínimo de dois anos, 
contados a partir da data de admissão. 
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14.13.1 Constitui exceção ao prazo mínimo de dois anos, a transferência para atender às necessidades de 
serviços do BNB. 
14.13.2 No ato da qualificação para a contratação, o candidato deverá firmar termo de compromisso, 
obrigando-se a permanecer na localidade da lotação que lhe ficar definida pelo prazo de que trata o subitem 
14.13 deste edital, observado o disposto no subitem 14.13.1 deste edital. 
14.14 O empregado, por interesse do BNB, poderá: 
a) ser transferido, a qualquer tempo, para outra localidade do território nacional em que o BNB mantém 
Unidade Operacional ou Administrativa; ou  
b) viajar a serviço, na forma das normas internas do BNB. 
14.15 Não poderá ser permitido aos ocupantes do cargo de nível médio (Analista Bancário 1) o exercício do 
magistério decorrente de cargo público. Aos ocupantes do cargo de nível superior (Especialista Técnico – 
Qualificador: Analista de Sistema), poderá ser permitido, mediante solicitação formal e desde que possa ser 
limitado a horário compatível com o regime de trabalho estabelecido pelo BNB, e sejam obedecidas a 
regulamentação federal sobre acumulação de cargos públicos e as normas internas do BNB.  
14.16 O candidato com vínculo empregatício ou participante de Conselho de Administração de organização 
bancária ou empresa concorrente do BNB não poderá ser admitido como empregado do BNB, a menos que 
se desligue do emprego ou do Conselho de Administração. 
15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos 
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
15.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos previstos 
na legislação vigente para o atendimento especializado para a realização da(s) prova(s). 
15.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial da União e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18. 
15.3.1 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos editais de 
resultados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses 
editais. 
15.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento ao 
Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, ressalvado o disposto no subitem 
15.6 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br. 
15.4.1 O candidato poderá obter informações referentes aos procedimentos pré-admissionais e à 
contratação por por meio do endereço eletrônico relacionamento@bnb.gov.br. 
15.5 O candidato que desejar relatar ao Cebraspe fatos ocorridos durante a realização do concurso deverá 
fazê-lo junto à Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, postando correspondência para a Caixa 
Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou enviando e-mail para o endereço eletrônico 
sac@cebraspe.org.br. 
15.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. 
O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do 
subitem 15.3 deste edital. 
15.6.1 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de candidatos, em atenção ao 
disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

mailto:sac@cebraspe.org.br
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15.7 O candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por meio de correspondência ou e-
mail instruído com cópia do documento de identidade e do CPF. O requerimento poderá ser feito 
pessoalmente mediante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na Central de 
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, no horário das 8 horas às 18 horas, ininterruptamente, exceto 
sábados, domingos e feriados, observado o subitem 15.5 deste edital. 
15.8 O candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o processo de inscrição deverá entregar 
requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais das 8 horas às 18 horas (exceto sábados, 
domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, 
localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa 
Norte, Brasília/DF, ou enviá-lo, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de 
Atendimento ao Candidato do Cebraspe – BNB/2018 (Solicitação de alteração de dados cadastrais) – Caixa 
Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou via e-mail, para o endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, 
acompanhado de cópia dos documentos que contenham os dados corretos e cópia da sentença 
homologatória de retificação do registro civil. 
15.9 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da(s) prova(s) com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta 
preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, 
lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha durante a realização da(s) prova(s). 
15.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais 
de habilitação em papel (somente o modelo com foto). 
15.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; 
carteiras nacionais de habilitação digitais (modelo eletrônico); carteiras de estudante; carteiras funcionais 
sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados. 
15.10.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento nem carteira de identidade vencida. 
15.11 Por ocasião da realização das provas, da avaliação biopsicossocial e do procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, na forma definida no subitem 15.10 deste edital, não poderá realizar as 
provas, a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração 
dos candidatos negros e será automaticamente eliminado do concurso público. 
 15.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da(s) prova(s), documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação 
documento (original ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido, no 
máximo, 90 dias antes da data de realização da(s) prova(s), ocasião em que será submetido à identificação 
especial, que compreende coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. O documento de registro 
da ocorrência será retido pela equipe de aplicação. 
15.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
15.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o Cebraspe poderá proceder à 
coleta de dado biométrico de todos os candidatos no dia de realização da(s) prova(s).  



25 

 

15.13 Não será(ão) aplicada(s) prova(s) em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital 
ou em comunicado. 
15.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da(s) prova(s) após o horário fixado 
para seu início. 
15.15 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da(s) prova(s) por, no mínimo, 
uma hora após o início da(s) prova(s). 
15.15.1 A inobservância do subitem 15.15 deste edital acarretará a não correção da(s) prova(s) e, 
consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público. 
15.16 O Cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de acompanhamento 
pelos candidatos. 
15.17 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 
15.18 O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de prova(s) no decurso 
dos últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término da(s) prova(s). 
15.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da(s) prova(s) em 
razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
15.20 Não haverá segunda chamada para a realização da(s) prova(s). O não comparecimento ao local de 
realização da(s) prova(s) no dia e horários determinados implicará a eliminação automática do candidato do 
concurso. 
15.21 Não serão permitidas, durante a realização da(s) prova(s), a comunicação entre os candidatos e a 
utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação. 
15.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da(s) prova(s), for surpreendido 
portando: 
a) aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 
celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc.;  
b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) 
borracha;  
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;  
d) qualquer recipiente ou embalagem, que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa 
de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).  
15.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas a(s) prova(s), não 
será permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 15.22 deste edital. 
15.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos 
casos previstos na Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for 
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da inscrição, conforme subitem 7.4.9.5 
deste edital. 
15.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá 
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, 
telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 15.22 deste edital. 
15.22.2.1 Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim como 
qualquer equipamento eletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na 
embalagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, 
incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer 
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equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a 
realização da(s) prova(s). 
15.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida 
embaixo da carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser 
deslacrada fora do ambiente de provas. 
15.22.3 O Cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 15.22 deste 
edital no dia de realização da(s) prova(s). 
15.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 
15.22.5 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da(s) prova(s) nem por danos a eles causados. 
15.23 No dia de realização da(s) prova(s), o Cebraspe poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção 
de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato 
está portando material não permitido. 
15.24 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de sua(s) prova(s), 
o candidato que durante a realização da(s) prova(s): 
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da(s) prova(s); 
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não 
forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 15.22 
deste edital; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da(s) prova(s), com as 
autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer 
outro meio que não os permitidos; 
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou a folha de texto definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de prova(s), na folha de respostas ou na folha de texto 
definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente; 
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria aprovação ou a aprovação de 
terceiros em qualquer etapa do concurso público; 
l) não permitir a coleta de sua assinatura; 
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente; 
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; 
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especial, 
conforme previsto no subitem 7.4.9.5 deste edital; 
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no 
material de prova que lhe for entregue; 
r) não permitir a coleta de dado biométrico. 
15.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha 
de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, o Cebraspe tem a prerrogativa para entregar 
ao candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de 
sala e de coordenação.  
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15.26 No dia de realização da(s) prova(s), não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da(s) prova(s) ou aos 
critérios de avaliação e de classificação. 
15.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, que o candidato se utilizou de processo ilícito, sua(s) prova(s) será(ão) anulada(s) e ele 
será automaticamente eliminado do concurso público. 
15.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará 
a eliminação do candidato do concurso. 
15.29 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação 
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a exclusivo 
critério do BNB. 
15.30 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe 
enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de 
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, na forma dos subitens 15.7 ou 15.8 deste edital, conforme o caso, 
e perante o Banco do Nordeste do Brasil S.A., após a homologação do resultado final, desde que aprovado, 
pelo endereço eletrônico relacionamento@bnb.gov.br. São de exclusiva responsabilidade do candidato os 
prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço. 
15.31 As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso, à apresentação para os exames da 
avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência, ao procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e para os procedimentos pré-
admissionais correrão às expensas do próprio candidato, excetuando-se os custos com os Exames Médicos 
Admissionais.  
15.31.1 Correrão, também, por conta do candidato os custos com eventuais deslocamentos do candidato 
para realizar exames médicos e(ou) avaliação clínica admissionais em cidade diversa da que for definida para 
a realização dos procedimentos de qualificação para posse. 
15.31.2 Caso a admissão do candidato aprovado implique sua mudança de domicílio, todas as despesas 
decorrentes correrão às suas expensas, sem ônus algum para o BNB. 
15.32 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
15.33 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste edital serão objeto 
de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes do item 17 deste edital. 
15.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em 
dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos 
de avaliação constantes do item 16 deste edital. 
15.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 
15.36 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de 
candidatos aprovados, valendo, para tal fim, os resultados publicados no Diário Oficial da União.  
15.37 Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 
candidatos reprovados. 
16 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS) 
16.1 HABILIDADES 
16.1.1 Os itens da(s) prova(s) poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, 
abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de 
raciocínio. 
16.1.2 Cada item da(s) prova(s) poderá contemplar mais de um objeto de avaliação. 
16.2 CONHECIMENTOS 
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16.2.1 Na(s) prova(s), serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir. 
16.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 1: ESPECIALISTA TÉCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA 
DE SISTEMA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de 
tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos 
de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática 
do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos 
da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de 
pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal 
indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 
6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da 
estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de 
formalidade.  
RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e 
compostas. 3.2 Tabelas-verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica 
de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 Conjuntos: regras básicas — pertinência; 
inclusão; operações de união e intersecção; complemento e diferença de conjuntos; Leis de De Morgan —; 
problemas. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 
16.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 1: ESPECIALISTA TÉCNICO 1 – QUALIFICADOR: 
ANALISTA DE SISTEMA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Lógica de Programação: construção de algoritmos; tipos de dados simples 
e estruturados;  variáveis e constantes; comandos de atribuição, entrada e saída; avaliação de expressões; 
funções pré-definidas; conceito de bloco de comandos; estruturas de controle, seleção, repetição e desvio; 
operadores e expressões; passagem de parâmetros; recursividade; conceitos básicos de programação 
estruturada e orientada a objetos; métodos de ordenação, pesquisa e hashing. 2 Estrutura de dados: tipos 
básicos de dados; algoritmos para pesquisa e ordenação; listas lineares e suas generalizações: listas 
ordenadas, listas encadeadas, pilhas e filas; árvores. 3 Arquitetura de software: terminologia, estrutura e 
componentes, características e potencialidades, serviços, comunicações e protocolos, arquiteturas 
multicamadas, vantagens e desvantagens, padrões de projeto, padrão Model-View-Controller (MVC); Service 
Oriented Architecture (SOA).  Arquitetura de aplicações para ambiente web. 4 Engenharia de requisitos: 
conceitos básicos; técnicas de elicitação de requisitos; gerenciamento de requisitos; especificação de 
requisitos; técnicas de validação de requisitos; prototipação. 5 Métodos e técnicas ágeis. Scrum, XP e kanban; 
users stories e product backlog; desenvolvimento incremental, entregas contínuas, integração contínua; Test 
Driven Development (TDD); Acceptance Test Driven Development (ATDD) e Behavior Driven Development 
(BDD); automação de testes. 6 Qualidade de software: metodologias de desenvolvimento de software; 
processo unificado: conceitos, diretrizes, disciplinas; metodologias ágeis; métricas e estimativas para 
tamanho de software; análise por pontos de função (IFPUG e NESMA); CMMI, ISO 9001, ISO/IEC 12207 e 
ISO/IEC 25000. 7 Testes de software: processo de testes, modelos de melhoria, planejamento, técnicas e tipos 
de testes. 8 Análise e projeto orientados a objetos: conceitos básicos, padrões de projetos; UML: visão geral, 
modelos e diagramas. 9 Programação orientada a objetos: conceitos básicos: classes, objetos, métodos, 
mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo, interfaces e pacotes; tratamento de exceção. 10 Bancos de 
dados: conceitos e fundamentos; noções de administração de SGBD: IBM DB2 e MS SQL Server; linguagem 
SQL: consultas e subconsultas; gatilho (trigger), visão (view), function e stored procedure, cursores; projeto e 
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modelagem de banco de dados relacional; normalização; administração de dados; self BI; governança de 
dados;  conceitos de Data Warehouse, Data Mining e OLAP. 11 Linguagens e tecnologias de programação: 
JAVA EE, .NET. Javascript; AJAX; HTML; CSS; XML, XSD e XSLT, Test-Driven-Development (TDD), Refactoring. 
SOAP; REST, JSON, ANGULAR JS, Microserviços. Fundamentos de DevOps. Ferramentas CASE. 
Desenvolvimento para plataforma mobile Android, IOS, JPA, JSF, JNDI, JDBC; ambientes de desenvolvimento: 
Eclipse e Visual Studio. 12 Interface de Interação com Usuário: conceitos de interação homem-máquina; 
interfaces gráficas; aspectos cognitivos e ergonômicos; usabilidade avaliação; interfaces Web; modelos, 
métodos e ferramentas. 13 Segurança no desenvolvimento: práticas de programação segura e revisão de 
código; controles e testes de segurança para aplicações web. 14 Criptografia:conceitos básicos e aplicações; 
noções de criptografia simétrica e assimétrica; assinatura e certificação digital. 15 Cloud Computing: 
conceitos básicos; tipologia (IaaS, PaaS, SaaS); modelo: privada, pública, híbrida. 16Soluções em tecnologia: 
Middlewares, Sistemas de mensageria, BPEL e BPMN. 17Gerência de projetos: conceitos de gestão de 
projetos; abordagens: PMBoK; LEAN; KANBAN; SCRUM; metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de 
projetos. 18 Gerenciamento de serviços de TI:gerenciamento de serviços – ITIL v3; conceitos básicos, 
estrutura e objetivos; processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços. 19 
Governança de TI - COBIT 5: conceitos básicos, estrutura e objetivos; requisitos da informação; recursos de 
tecnologia da informação; domínios, processos e objetivos de controle. 20 Sistemas de computação: 
organização de computadores - álgebra booleana; representação de dados: binário, hexadecimal, decimal; 
Máquinas de Von-Neumam; componentes de um processador; arquitetura de processadores: RISC e CISC, 
Microprocessadores; dispositivos periféricos e de interligação; conceitos de interrupções; estruturas de 
endereçamento; compiladores, ligadores (link-editor) e interpretadores. Sistemas operacionais – 
gerenciamento de memória: alocação, paginação, segmentação, memória virtual; gerenciamento de 
processador: chamadas, comunicação interprocesso, agendamento, multiprogramação, processos 
concorrentes, primitivas de sincronização. gerenciamento de periféricos: hardware e software de entrada e 
saída, impasses, contenção, balanceamento de carga; linguagens “script” e de controle; conceitos, estruturas, 
utilitários, comandos, configuração e implementação; sistema de Arquivos - FAT e variações, NTFS, ReiserFS, 
Ext2, Ext3, i-nodo (i-node), VFAT e XFS; gerenciamento lógico de volumes; conceitos, estruturas, definição, 
alocação, organização de arquivos, proteção, tipos de registros, métodos de acesso; armazenamento 
distribuído, conceitos de rede de armazenamento (SAN) e servidores de armazenamento (NAS);  arquitetura 
distribuída - principais conceitos e componentes; serviços de nomes e de diretório; servidores de aplicações 
Web, servidores de correio eletrônico, servidores de DNS, servidores de aplicação, servidores de banco de 
dados, servidores de mensagens; tecnologias de virtualização de plataformas: emuladores, máquinas virtuais, 
paravirtualização; RAID: tipos, características e aplicações. 21 Redes/Telecomunicações: fundamentos de 
comunicação de dados; elementos de interconexão de redes de computadores (firewalls, switches, 
roteadores); tecnologias de roteamento: switches Multilayer e roteadores; protocolos de roteamento e 
soluções para problemas (RIP, OSPF e BGP);  tipos e tecnologias de redes locais e de longa distância - 
tecnologias ethernet, GPON e MPLS; QoS e segurança em ambiente LAN e WAN; sistemas autônomos (ASN); 
arquitetura e protocolos da família TCP/IP: funcionalidades das camadas da arquitetura TCP/IP; análise de 
tabelas de rotas; subredes e superredes; controle de erro e fluxo do TCP (técnica reconhecimento e janela 
deslizante); portas de comunicação da camada de transporte; interface de sockets, endereçamento IP (IPv4 
e IPv6); serviços de redes de comunicação; conceitos básicos de funcionamento, segurança, tecnologias e 
protocolos de redes sem fio; padrões e protocolos da família 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2; componentes 
do perímetro de segurança (Firewall Stateless, Firewall Statefull, Firewall Proxy, IDS/IPS, Gateway VPN) e 
criação, análise e correção de listas de acesso roteamento e NAT; redes SAN (storagearea network); switches 
e directors fibrechannel; ISL (inter switch link) - estrutura SAN e protocolos de serviços SAN; especificação de 
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zoneamento (zonning); conceitos e aplicações de VPN nas modalidades: Host-To-Gateway, Gateway-To-
Gateway e protocolos IPSec (ISAKMP, AH, ESP), PPTP, L2TP; ferramentas de gerenciamento de rede: SNMPv1, 
SNMPv2, SNMPv3 e RMON; técnicas para coleta e processamento de informações de gerenciamento; 
técnicas para gerência de falhas, desempenho, configuração e segurança; meios físicos de transmissão e 
cabeamento estruturado: tipos de cabeamento, categorias e propriedades; VoIP (Voz sobre IP); telefonia - 
conceitos básicos de telefonia, codificação digital da voz, serviços telefônicos (PSTN), qualidade de serviço 
em telefonia; codificação da voz, codecs e tipos de codecs, algoritmos de codificação e compressão de voz 
(G.711, G.722, G.723, G.728, G.729); voz sobre IP, protocolos para serviços multimídia (RTP, RTCP, SIP, H.323. 
MGCP); vídeo-conferência – família de protocolos para codificação e transmissão de voz e imagem H.323; 
redes definidas por software: rede WAN definida por software e rede local definida por software. 22 
Segurança corporativa: ferramentas de monitoramento e análise de tráfego; sistemas de proteção 
(características, funcionamento, aspectos de implementação e configuração prática), especificamente Next 
Generation Firewall, sistemas de detecção de intrusão (IDS), sistemas de prevenção de intrusão (IPS), End 
Point Protection (EPP), DLP (Data Loss Prevention), WAF (Web Application Firewall), Proxy/Web Filter, VLAN 
- IEEE 802.1Q, gestão de identidades/SSO (Single Sign On), DNSSEC (DNS Security), SIEM (Security Information 
and Event Management), PAM – Privileged Account Management; técnicas de criptografia simétrica e 
assimétrica, algoritmos de Hash, criptografia de bloco e de fluxo. Classificação e controle de ativos de 
informação; conhecimento sobre as principais técnicas de ataque explorando vulnerabilidades da pilha 
TCP/IP, de fraudes em Internet Banking, e de engenharia social; segurança no desenvolvimento de sistemas, 
SDL - Security Development Lifecycle, SAST - Static Application Security Testing, DAST - Dynamic Application 
Security Testing, PenTest (Penetration Test); computação em nuvem; forense computacional; certificação 
digital; gestão de segurança da informação: normas NBR ISO/IEC nº 27001:2013 e nº 27002:2013; Resolução 
BACEN nº 4.658/2018; Lei nº 13.709/2018.   
16.2.4 DISCIPLINAS PARA O CARGO 2: ANALISTA BANCÁRIO 1  
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de 
tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos 
de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática 
do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos 
da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de 
pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal 
indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 
6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da 
estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de 
formalidade.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter‐relações e suas vinculações históricas. 2 O nordeste 
brasileiro: geografia, atividades econômicas, contrastes intra-regionais, o polígono das secas e as 
características das regiões naturais do nordeste; o nordeste no contexto nacional. 3 O Banco do Nordeste do 
Brasil S.A.: legislação básica, programas e informações gerais de sua atuação como agente impulsionador do 
desenvolvimento sustentável da região nordeste. 4 Informática: conceitos de informática, hardware e 
software; sistemas operacionais (Windows e Linux); editor de texto e edição e formatação de textos,  
processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc); editor de 
apresentações (PowerPoint e BrOffice.org Impress); conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e 
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Intranet, protocolos web, navegador (Internet Explorer, Google Chorme e Mozilla Firefox), pesquisa na Web; 
conceitos de proteção lógica e segurança da informação, realização de cópias de segurança (backup), vírus e 
ataques a computadores e antivírus; conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas. 
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 1 Sistema Financeiro Nacional. 1.1 Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional — tipos, finalidades e atuação. 1.2 Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional — 
funções e atividades. 1.3 Instituições Financeiras Oficiais Federais — papel e atuação. 2 Operações de Crédito 
Bancário. 2.1 Cadastro de pessoas físicas. 2.2 Cadastro de pessoas jurídicas. 2.2.1 Tipos e constituição das 
pessoas. 2.2.2 Composição societária/acionária. 2.2.3 Forma de tributação. 2.2.4 Mandatos e procurações. 
2.3 Fundamentos do crédito. 2.3.1 Conceito de crédito. 2.3.2 Elementos do crédito. 2.3.3 Requisitos do 
crédito. 2.4 Riscos da atividade bancária. 2.4.1 De crédito. 2.4.2 De mercado. 2.4.3 Operacional. 
2.4.4 Sistêmico. 2.4.5 De liquidez. 2.5 Principais variáveis relacionadas ao risco de crédito. 2.5.1 Clientes. 
2.5.2 Operação. 2.6 Tipos de operações de crédito bancário (empréstimos, descontos, financiamentos e 
adiantamentos). 2.7 Operações de Crédito Geral. 2.7.1 Crédito pessoal e Crédito Direto ao Consumidor. 
2.7.2 Desconto de duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados. 2.7.3 Contas garantidas. 
2.7.4 Capital de giro. 2.7.5 Cartão de crédito. 2.7.6 Microcrédito urbano. 2.8 Operações de Crédito 
Especializado. 2.8.1 Crédito Rural2. 8.1.1 Conceito, beneficiários, preceitos e funções básicas; 
2.8.1.2 Finalidades: operações de investimento, custeio e comercialização. 2.8.1.3 Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF): base legal, finalidades, beneficiários, destinação, 
condições. 2.8.2 Crédito industrial, agroindustrial, para o comércio e para a prestação de serviços: conceito, 
finalidades (investimento fixo e capital de giro associado), beneficiários. 2.9 Recursos utilizados na 
contratação de financiamentos. 2.9.1 Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): base legal, 
finalidades, regras, administração. 2.9.2 BNDES/FINAME: base legal, finalidade, regras, forma de atuação. 
2.9.3 Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): base legal, finalidades, regras, forma de atuação. 
2.10 Microfinanças: base legal, finalidade, forma de atuação. 3 Serviços bancários e financeiros. 3.1 Conta 
corrente: abertura, manutenção, encerramento, pagamento, devolução de cheques e cadastro de emitentes 
de cheques sem fundos (CCF). 3.2 Depósitos à vista. 3.3 Depósitos a prazo (CDB e RDB). 3.4 Fundos de 
Investimentos. 3.5 Caderneta de poupança. 3.6 Títulos de capitalização. 3.7 Planos de aposentadoria e de 
previdência privados. 3.8 Seguros. 3.9 Convênios de arrecadação/pagamentos (concessionárias de serviços 
públicos, tributos, INSS e folha de pagamento de clientes). 3.10 Serviço de Compensação de Cheque e Outros 
Papéis. 3.11 Cobrança. 3.12 Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 4 Aspectos jurídicos. 4.1 Noções de 
direito aplicadas às operações de crédito. 4.1.1 Sujeito e Objeto do Direito. 4.1.2 Fato e ato jurídico. 
4.1.3 Contratos: conceito de contrato, requisitos dos contratos, classificação dos contratos; contratos 
nominados, contratos de compra e venda, empréstimo, sociedade, fiança, contratos formais e informais. 
4.2 Instrumentos de formalização das operações de crédito. 4.2.1 Contratos por instrumento público e 
particular. 4.2.2 Cédulas e notas de crédito. 4.3 Garantias. 4.3.1 Fidejussórias: fiança e aval. 4.3.2 Reais: 
hipoteca e penhor. 4.3.3 Alienação fiduciária de bens móveis. 4.4 Títulos de Crédito — nota promissória, 
duplicata, cheque. 
MATEMÁTICA: 1 Números reais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e 
potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum; problemas. 2 Proporcionalidade: razões e proporções; divisão em partes diretamente e 
inversamente proporcionais; médias aritmética, geométrica e ponderada; regras de três simples e composta; 
porcentagem; e problemas. 3 Funções, equações e inequações de 1º e de 2º graus, exponenciais e 
logarítmicas: conceito, representação gráfica, problemas. 4 Sistemas lineares. 5 Análise combinatória e 
probabilidade: princípios fundamentais de contagem, arranjos, permutações, combinações, binômio de 
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Newton, cálculo de probabilidades. 6 Matemática financeira. 6.1 Juros simples e compostos: capitalização e 
descontos. 6.2 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente. 6.3 Planos ou 
sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. 6.4 Cálculo financeiro: custo real efetivo de 
operações de financiamento, empréstimo e investimento. 6.5 Taxas de retorno.  
 
 
 

ROMILDO CARNEIRO ROLIM 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
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ANEXO I 
 

ESTADOS DE LOTAÇÃO E RESPECTIVAS CIDADES 
 

Cargo Estado  Cidades de lotação 

Cargo 1: Especialista  
Técnico – 
Especialidade: 
Analista de Sistema 

Ceará  Fortaleza 

Cargo 2: Analista 
Bancário 

Alagoas  

Arapiraca, Batalha, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maceió, 
Maragogi, Mata Grande, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana 
do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Rio 
Largo 

Bahia  

Andaraí, Alagoinhas, Araci, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, 
Brumado, Camacan, Camaçari, Campo Formoso, Casa Nova, 
Cícero Dantas, Conceição de Coité, Correntina, Cruz das Almas, 
Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, 
Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, , Ipirá, Irecê, Itapetinga, Itaberaba, 
Itabuna, Itamaraju, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Luís Eduardo 
Magalhães, Juazeiro, Medeiros Neto, Monte Santo, Morro do 
Chapéu, Mundo Novo, Paulo Afonso, Salvador, Santa Maria da 
Vitória, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Seabra, Senhor 
do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Tucano, 
Valença, Vitória da Conquista, Xique-xique 

Ceará  

Acopiara, Acaraú, Aracati, Baturité, Barbalha, Boa Viagem, 
Brejo Santo, Campos Sales, Canindé, Cascavel, Caucaia, 
Crateús, Crato, Fortaleza, Granja, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, 
Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, 
Maracanaú, Nova Russas, Horizonte, Quixadá, Quixeramobim, 
Maranguape, Mombaça, Pacajus, Santa Quitéria, São 
Benedito, Sobral, Tauá, Tianguá, Viçosa do Ceará 

Espírito Santo 

Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, 
Caxias, Codó, Colinas, Colatina, Chapadinha, Freire, 
Governador Nunes, Grajaú, Imperatriz, Itapecuru-Mirim, 
Linhares, Nova Venécia, Paço do Lumiar, Pedreiras, Porto 
Franco, Pinheiro, Presidente Dutra, São Mateus, São Luís, São 
José de Ribamar, Santa Inês, São João dos Patos, Santa Luzia, 
Timon, Tutóia, Viana, Vitória, Zé Doca 

Minas Gerais  

Almenara, Arinos, Belo Horizonte, Brasília de Minas, Capelinha, 
Diamantina, Janaúba, Januária, Monte Azul, Montalvânia, 
Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas, São Francisco, 
Teófilo Otoni 
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Paraíba  

Alagoa Grande, Bayeux, Campina Grande, Campina Grande,  
Cajazeiras, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, , , João 
Pessoa, Liberdade, Patos, Pombal, Santa Rita, Sapé, Solânea, 
Sousa, Sumé 

Pernambuco  

Arco Verde, Araripina, Bezerros, Bom Conselho, Camaragibe, 
Carpina, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, 
Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Ouricuri, 
Palmares, Paulista, Petrolina, Pesqueira, Recife, Surubim, 
Timbaúba, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, São Bento do 
Uma, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, 
Sertânia, Serra Talhada 

Piauí  

Água Branca, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, 
Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piripiri, São João 
do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença do Piauí, 
Teresina 

Rio Grande do 
Norte  

Angicos, Apodi, Assu, Caicó, Ceará Mirim, Currais Novos, 
Jardim do Seridó, João Câmara, Macaíba, Macau, Mossoró, 
Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, Santo Antonio, 
São Gonçalo do Amarante, Umarizal,  

Sergipe  

Aracaju, Boquim, Carira, Estância, Gararu, Itabaiana, Itabaiana 
Luiz Magalhães, Lagarto, Laranjeiras, Neópolis, Nossa Senhora 
do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das 
Dores, Propriá, Simão Dias, Tobias Barreto 
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ANEXO II 
 

MODELO DE ATESTADO PARA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 
(candidatos que se declararam com deficiência) 

 
 

Atesto, para fins de participação em concurso público, que o(a) 
Senhor(a)____________________________________________________________________________, 
portador(a) do documento de identidade nº ______________________, é considerado(a) pessoa com 
deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
CID-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento das seguintes funções/funcionalidades 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 
Informo, ainda, a provável causa do comprometimento, conforme art. 39, inciso IV, do Decreto nº 
3.298/99:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 
 

Cidade/UF, ____ de _________ de 20__. 
 

Assinatura e carimbo do(a) Médico(a) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 

(BNB) 
 
Eu, [nome completo do(a) candidato(a)], inscrito(a) no CPF sob o [número do CPF do(a) candidato(a)], 
declaro, para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição no concurso público para o provimento de 
vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Banco do Nordeste 
do Brasil, ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e 
que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição em concurso público. 
 
Declaro estar ciente de que, de acordo com o inciso I do art. 4º do referido Decreto, família é a unidade 
nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam 
para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um 
mesmo domicílio, definido como o local que serve de moradia à família. 
 
Declaro, ainda, saber que, de acordo com o inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.135/2007, família de baixa 
renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário 
mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos. 
 
Declaro, também, ter conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos 
auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos programas 
descritos no inciso IV do art. 4º do Decreto nº 6.135/2007. 
 
Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a renda familiar mensal e o total de 
indivíduos na família. 
 
Declaro, por fim, que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição em 
concurso público e estar ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no parágrafo único do 
art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
 
Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais. 
 
 

[CIDADE], [DIA] DE [MÊS] DE [ANO]. 
 

__________________________________________________________ 
[Nome/Assinatura do(a) candidato(a)] 

 
 
 

OBS.: Preencher os dados [DESTACADOS] acima. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10

