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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

6º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA 
AS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MPU 

EDITAL MPU Nº 19, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
 

A SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, considerando a 
competência delegada por meio da Portaria PGR/MPU nº 683, de 23 de setembro de 2013, publicada no 
Diário Oficial da União de 30 setembro de 2013, seção 1,em razão do trânsito em julgado da sentença 
proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0059501-50.2010.4.01.3400, em andamento na 22ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, torna pública a exclusão da condição de sub judice do 
candidato Leandro de Jesus Souza, inscrição nº 10795343, bem como, a inclusão desse candidato, na 
condição regular, no resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de 
deficiência e no resultado final no concurso, para o cargo de Técnico Administrativo/DF, divulgados por 
meio dos subitens 2.361 e 3.361.1 do Edital nº 28 – PGR/MPU, de 10 de novembro de 2010, retificado 
pelo Edital nº 3 – PGR/MPU, de 10 de fevereiro de 2011 e pelo Edital nº 17 – PGR/MPU, de 8 de junho 
de 2011, publicados no Diário Oficial da União, conforme a seguir especificado. 

Torna pública, ainda, em razão da inclusão acima, que os candidatos ao Cargo 46: Técnico 
Administrativo/DF qualificados como portadores de deficiência classificados a partir da 26ª posição 
passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade. 
[...] 
2 Relação final dos candidatos qualificados na perícia médica como portadores de deficiência, na 
seguinte ordem: cargo/área/UF de vaga, número de inscrição e nome do candidato em ordem 
alfabética. 
[...] 
2.361 Técnico Administrativo/DF 
10795343, Leandro de Jesus Souza. 
[...] 
3 Resultado final no concurso público, exceto para os cargos de Técnico/Apoio Especializado/Segurança 
e Transporte, na seguinte ordem: cargo/área/UF de vaga, número de inscrição, nome do candidato, 
nota em ordem decrescente e classificação final no concurso público. 
[...] 
3.361 Técnico Administrativo/DF 
[...] 
3.361.1 Resultado final no concurso público dos candidatos qualificados como portadores de 
deficiência, exceto para os cargos de Técnico/Apoio Especializado/Segurança e Transporte, na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota em ordem decrescente e classificação final no 
concurso público. 
10795343, Leandro de Jesus Souza, 98.47, 26. 
[...] 
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