ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE)
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E
PROVIMENTO DE CARGOS DE
PROCURADOR FEDERAL DE 2.ª CATEGORIA
EDITAL N.º 13 – CESPE/UnB, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2007
O CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (CESPE/UnB) torna público o resultado provisório na perícia médica dos candidatos que
se delcararam portadores de deficiência, referentes ao concurso público, de provas e títulos, destinado à
formação de cadastro de reserva e ao provimento de cargos de Procurador Federal de 2.ª Categoria do
Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral Federal.
1 Resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declaram portadores de deficiência
considerados aptos na perícia médica, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
90036471, Alexandre Freitas dos Santos / 90023412, Ana Karolina Ramos de Souza Mello / 90021995,
Carlos Augusto Pereira / 90002194, Ed Lyra Leal / 90048009, Luís Claudio da Silva Rodrigues Freitas /
90000230, Raphael Baddini de Queiroz Campos / 90015592, Tatiana Sada Jordão.
1.1 Resultado provisório na perícia médica dos candidatos sub judice que se declaram portadores de
deficiência considerados aptos na perícia médica, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.
90028764, Francisco Clayton Araújo da Silva.
2 DOS RECURSOS
2.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado na perícia médica, das 9 horas às 16 horas,
nos dias 8 e 9 de novembro de 2007, observado o horário oficial de Brasília/DF, nos seguintes
endereços:
a) Salvador/BA: Avenida Ademar de Barros, n.º 408, sala 3 – Ondina;
b) São Paulo/SP: Avendia de Vasconcelos, n.º 3.282, 9.º andar, conjunto 92 – Vila Mariana;
c) Vitória/ES: Ginásio Álvares Cabral – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 2.100 – Bento
Ferreira.
2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o Edital
n.º 1 – CESPE/UnB, de 2 de maio de 2007, publicado no Diário Oficial da União, e com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência e o
resultado final no concurso para esse candidatos serão publicados no Diário Oficial da União e
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/aguproc2007, na data
provável de 13 de novembro de 2007.
3.2 A nomeação e a posse dos candidatos aprovados para os cargos vagos na Carreira de Procurador
Federal estão previstas, respectivamente, para os dias 13 e 19 de novembro de 2007, conforme
calendário definido pela Advocacia-Geral da União.
3.2.1 Os candidatos classificados até o n.º 521, inclusive, bem como os aprovados para as vagas
destinadas aos portadores de deficiência, deverão providenciar desde logo a documentação e os exames
médicos exigidos pela Advocacia-Geral da União para a posse, na forma da relação constante do sítio
www.agu.gov.br, no ícone “Concursos de Ingresso na AGU - Procurador Federal”.
3.2.2 O deferimento das opções indicadas pelos candidatos estará condicionada à homologação do
presente concurso e à sua nomeação para o cargo de Procurador Federal.

1

3.2.3 Estão disponibilizados no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União os formulários necessários
para a posse dos nomeandos, que, após preenchidos, e juntamente com a documentação e exames
médicos exigidos na forma no subitem 3.2.1, deverão ser encaminhados, no dia da nomeação, via
Encomenda Expressa – SEDEX da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em envelope
endereçado para NOMEAÇÃO DE PROCURADOR FEDERAL, Caixa Postal n.º 8.017 – Agência
Sudoeste 10300634, CEP 70673-970, Brasília/DF.
MAURO LUIZ RABELO
Diretor-Geral do CESPE/UnB
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