ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E
PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR FEDERAL DE 2ª CATEGORIA
EDITAL Nº 29, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, em atenção à decisão proferida nos autos da Apelação nº
5044080-64.2014.404.7100/RS, em andamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, torna pública a
retificação da nota final na avaliação de títulos e do resultado final no concurso público da candidata sub
judice Renata Bonilha Silveira, inscrição nº 1000.6590, mediante a retificação do subitem 2.1.2 do Edital nº
22, de 15 de maio de 2014, e dos subitens 2.1 e 2.1.2 do Edital nº 28, de 12 de junho de 2014, cessando os
efeitos do Edital nº 37, de 13 de outubro de 2014 com relação a tal candidata.
Torna pública, também, em atenção ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos
da Ação nº 5000422-72.2014.404.7105, em andamento na 1ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS a exclusão
da candidata Flavia Sudati Machado, inscrição nº 1000.9217, da condição sub judice, bem como sua
inclusão no subitem 2.1 do Edital nº 28, de 12 de junho de 2014.
Torna público, por fim, em decorrência das retificações acima, que os candidatos com classificação
divulgadas, no subitem 2.1 do Edital nº 28, de 12 de junho de 2014, a partir da 41ª posição até a 81ª
posição passam a ter a sua classificação alterada, mediante a inclusão de uma unidade.
1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 22, DE 15 DE MAIO DE 2014
[...]
2.1.2 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
[...]10006590, Renata Bonilha Silveira, 7.50.
[...]
2 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 28, DE 12 DE JUNHO DE 2014
[...]
2.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em
ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público.
10009217, Flavia Sudati Machado, 387.52, 41.
[...]
2.1.2 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem de classificação espelhada(*), nota final e classificação final
espelhada no concurso público.
10006590, Renata Bonilha Silveira, 385.07, 55.
[...]

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Procurador-Geral Federal Substituto

(*) O candidato sub judice que obtiver nota para figurar no resultado final do concurso terá classificação
final igual à classificação final de um candidato regular que será baseada na comparação direta de suas
notas.

