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

UNIÃO 
EDITAL N.º 22/2007 – AGU/ADV, DE 29 DE JANEIRO 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 
2006.80.00.002717-7, em andamento na 7.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
divulga o edital que torna públicas a retificação da nota final na prova discursiva P2 da candidata sub 
judice, Anna Amélia Lisboa Martins Raposo da Camara, inscrição n.º 00005771,  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 da referida candidata, divulgado por 
meio do subitem 5.13.1 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: 

 
CONSELHO SUPERIOR 

 
 

EDITAL N.º 55/2007, DE 29 DE JANEIRO 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 
2006.80.00.002717-7, em andamento na 7.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, ad 
referendum do colegiado, torna públicas a retificação da nota final na prova discursiva P2 da 
candidata sub judice, Anna Amélia Lisboa Martins Raposo da Camara, inscrição n.º 00005771,  
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 da referida candidata, 
divulgado por meio do subitem 5.13.1 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 da candidata 
em ordem alfabética, nota final na prova discursiva P2, nota final na prova discursiva P3 e nota final 
na prova discursiva. 
00005771, Anna Amelia Lisboa M R da Camara, 6.19, 5.92, 12.11 
5.13.1 Resultado final no concurso da candidata sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, 
nome da candidata, nota e classificação final no concurso. 
00005771, Anna Amelia Lisboa M R da Camara, 61.36, 314 

 
Os candidatos que obtiveram classificação igual ou subseqüente à 314.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 

 
Mauro Luiz Rabelo 

Diretor-Geral do CESPE/UnB 


