
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE ADVOGADO DA 

UNIÃO 
EDITAL N.º 23/2007 – AGU/ADV, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007 

 

O Diretor-Geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de 
Brasília (CESPE/UnB), em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 
2006.70.00.030345-1, em andamento na 4.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, divulga o 
edital que torna públicas a retificação da nota final na prova discursiva P2 do candidato sub judice 
Rogério Pereira, inscrição n.º 00012404,  divulgada por meio do item 1 do Edital n.º 8/2006 – 
AGU/ADV, de 4 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial da União, bem como a retificação do 
resultado final no concurso do referido candidato, divulgado por meio do subitem 5.8 do Edital n.º 
12/2006 – AGU/ADV, de 29 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial da União, de 30 de junho 
de 2006; 

Divulga, ainda, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 
2006.83.00.012761-0, o edital em andamento na 12.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de 
Pernambuco, a retificação da nota final na avaliação de títulos e da nota e classificação final no 
concurso do candidato sub judice Ricardo Oliveira Lira, inscrição n.º 0000233, divulgadas por meio 
dos subitens 2.18 e 5.18 do Edital n.º 11/2006 – AGU/ADV, de 28 de junho de 2006, publicado no 
Diário Oficial da União:  

 
CONSELHO SUPERIOR 

EDITAL N.º 59/2007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA 
UNIÃO - SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.º 73, de 10 de 
fevereiro de 1993, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 
2006.70.00.030345-1, em andamento na 4.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, ad 
referendum do colegiado, torna públicas a retificação da nota final na prova discursiva P2 do 
candidato sub judice, Rogério Pereira, inscrição n.º 00012404,  divulgada por meio do item 1 do Edital 
n.º 8/2006 – AGU/ADV, de 4 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial da União, bem como a 
retificação do resultado final no concurso do referido candidato, divulgado por meio do subitem 5.8 
do Edital n.º 12/2006 – AGU/ADV, de 29 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial da União, de 
30 de junho de 2006. 
 
1 Resultado final nas provas discursivas, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato 
em ordem alfabética, nota final na prova discursiva P2, nota final na prova discursiva P3 e nota final 
na prova discursiva. 
00012404, Rogerio Pereira, 6.97, 6.10, 13.07. 
5 Resultado final no concurso, na seguinte ordem: cidade de realização de provas, número de 
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final no concurso. 
5.8 CURITIBA/PR 
00012404, Rogerio Pereira, 60.37, 376. 

Os candidatos que obtiveram classificação igual ou subseqüente à 376.ª posição passam 
a ter a mesma alterada mediante a inclusão de duas unidades.  

 
Torna pública, ainda, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do 

Processo n.º 2006.83.00.012761-0, em andamento na 12.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado 
de Pernambuco, a retificação da nota final na avaliação de títulos e da nota e classificação final no 
concurso do candidato sub judice Ricardo Oliveira Lira, inscrição n.º 0000233, divulgadas por meio 



dos subitens 2.18 e 5.18 do Edital n.º 11/2006 – AGU/ADV, de 28 de junho de 2006, publicado no 
Diário Oficial da União. 

 
2 Resultado final na avaliação de títulos, na seguinte ordem: cidade de realização das provas, número 
de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos. 
2.18 RECIFE/PE 
00000233, Ricardo Oliveira Lira, 1.10. 
5 Resultado final no concurso, na seguinte ordem: cidade de realização de provas, número de 
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final no concurso. 
5.18 RECIFE/PE 
00000233, Ricardo Oliveira Lira, 61.27, 324. 

 
Os candidatos que obtiveram classificação igual ou subseqüente à 324.ª posição passam 

a ter a mesma alterada mediante a inclusão de uma unidade. 

JOÃO CARLOS MIRANDA DE SÁ E BENEVIDES 
Procurador-Geral da União – em exercício 

Presidente do Conselho Superior da  
Advocacia-Geral da União - Substituto 
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Diretor-Geral do CESPE/UnB 
 


