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MINISTÉRIO DA CULTURA 
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE 

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

EDITAL N.º 6/2006 – ANCINE, DE 21 DE JUNHO DE 2006 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA (ANCINE) torna 
público o resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de 
deficiência, referentes ao concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior e de 
nível médio da ANCINE. 
1 Relação provisória dos candidatos que se declararam portadores de deficiência considerados aptos na 
perícia médica, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
00002488, Leticia Batista Fayad Andre / 00000292, Luis Antonio Izaias Polonini / 00002865, Marilia 
Moreira. 
1.1 O candidato cujo nome não consta na relação acima ou faltou ao exame da perícia medica ou, 
comparecendo, foi considerado pela perícia como não portador de deficiência para efeitos deste concurso.  
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PERÍCIA MÉDICA 
2.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado provisório na perícia médica no dia 22 de 
junho de 2006, no horário das 9 horas às 12 horas, e no dia 23 de junho de 2006, no horário das 9 horas 
às 16 horas, ininterrupto, na UNIGRANRIO, Rua da Lapa n.º 86 sala 817 – Centro, Rio de Janeiro/RJ. 
2.2 O recurso deverá conter a identificação do candidato somente na capa e ser entregue em duas vias 
(original e cópia), conforme modelo disponível na UNIGRANRIO. 
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
2.4 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o Edital 
n.º 1/2006 – ANCINE, de 7 de março de 2006, e com este edital. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
3.1 O resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência será 
publicado no Diário Oficial da União e divulgado na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/ancine2006, na data provável de 27 de junho de 2006. 
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