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 14 – CESPE/UnB, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2007
O CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (CESPE/UnB) torna públicos o resultado final na perícia médica e o resultado final no
concurso 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 Relação final 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 Relação final 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 Resultado final no concurso dos candidatos que se declararam portadores de deficiência, na seguinte
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final no
concurso.
90036471, Alexandre Freitas dos Santos, 54.56, 5 / 90023412, Ana Karolina Ramos de Souza Mello,
59.20, 4 / 90021995, Carlos Augusto Pereira, 63.58, 3 / 90002194, Ed Lyra Leal, 66.04, 2 / 90048009,
Luís Claudio da Silva Rodrigues Freitas, 52.50, 7 / 90000230, Raphael Baddini de Queiroz Campos,
71.86, 1 / 90015592, Tatiana Sada Jordão, 54.13, 6.
2.1 Resultado final no concurso dos candidatos sub judice que se declararam portadores de deficiência, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final
no concurso.
90028764, Francisco Clayton Araújo da Silva, 44.53, 8.
3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na perícia médica estarão à
disposição dos candidatos a partir do dia 14 de novembro de 2007, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/aguproc2007.
3.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos
recursos.
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.
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.
Torna pública, ainda, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Cautelar n.º
2007.50.01.009747-0, em andamento na 5.ª Vara Federal da Seção Judiciária da Espírito Santo, a
inclusão do subitem 1.27.2 no Edital n.º 6 – CESPE/UnB, de 23 de julho de 2007, publicado no Diário
Oficial da União, em virtude da retificação da nota final na prova objetiva da candidata sub judice
Sophia Martins Oliveira, inscrição n.º 90010394, conforme a seguir especificado, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
1.27 VITÓRIA/ES
(...)
1.27.2 Resultado final na prova objetiva da candidata sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição,
nome da candidata em ordem alfabética e nota final na prova objetiva.
90010394, Sophia Martins Oliveira, 50.40.
Torna pública, por fim, em virtude da alteração acima a retificação do subitem 3.1 do Edital n.º
12 – CESPE/UnB, de 31 de outubro de 2007, publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
3 Resultado final no concurso, exceto dos candidatos que se declararam portadores de deficiência, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final
no concurso.
(...)
3.1 Resultado final no concurso dos candidatos sub judice, exceto dos candidatos que se declararam
portadores de deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética, nota e classificação final no concurso.
90000338, Alexandre Soares Bastos, 62.20, 934 / 90005314, Daniel Diego Carrijo, 64.02, 795 /
90023238, Dorival de Paula Junior, 63.09, 897 / 90002962, Fabiana Trento, 64.25, 767 / 90003276,
Flávia do Amaral Pereira, 67.64, 379 / 90034165, Letícia Potratz Lima, 64.79, 701 / 90012805, Luciano
Antonio Fiorot, 65.42, 625 / 90036996, Mariana Rodrigues Brito, 65.76, 589 / 90036479, Nádia Simas
Souza, 64.45, 748 / 90002582, Roberto Mizuki Dias dos Santos, 66.98, 437 / 90010394, Sophia Martins
Oliveira, 63.35, 871.
Em razão da alteração acima, os candidatos que obtiveram classificação entre a 871.ª e a 916.ª
posição passam a ter a mesma alterada mediante a inclusão de uma unidade.
MAURO LUIZ RABELO
Diretor-Geral do CESPE/UnB

