MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
10º CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS
CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
EDITAL Nº 10 – MPU, DE 15 DE JANEIRO DE 2019
O PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
(MPU), em atenção à decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 1005799‐15.2018.4.01.3400, em
andamento na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, torna pública a inclusão do
candidato sub judice Leandro Martins de Oliveira, inscrição nº 10261070, no resultado final no procedimento
de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e no
resultado final no 10º concurso público, mediante a inclusão dos subitens 2.1.1.1, 4.1.1.3 e 4.2.1.4 no Edital
nº 9 – MPU, de 13 de dezembro de 2018, conforme a seguir especificado.
Torna público, ainda, que os candidatos negros ao cargo 1: Analista do MPU – Especialidade:
Direito/AM com classificação a partir da 1ª posição passam a ter a sua classificação alterada mediante a
inclusão de uma unidade, e que os candidatos negros ao cargo 1: Analista do MPU – Especialidade: Direito
com classificação a partir da 76ª posição passam a ter a sua classificação alterada mediante a inclusão de uma
unidade
[...]
2 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA
PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
2.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento administrativo de verificação da
condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na seguinte ordem:
cargo/especialidade/UF de vaga, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
2.1.1 CARGO 1: ANALISTA DO MPU – ESPECIALIDADE: DIREITO/AM
[...]
2.1.1.1 Relação final dos candidatos sub judice negros no procedimento administrativo de verificação da
condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na seguinte ordem: número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10261070, Leandro Martins de Oliveira
[...]
4 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
4.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: cargo/especialidade/UF de vaga, número de
inscrição, nome do candidato em ordem de classificação por cargo/especialidade/UF de vaga, nota final e
classificação final no concurso público por cargo/especialidade/UF de vaga.
4.1.1 CARGO 1: ANALISTA DO MPU – ESPECIALIDADE: DIREITO/AM
[...]
4.1.1.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem de classificação por cargo/especialidade/UF de vaga, nota final e
classificação final no concurso público por cargo/especialidade/UF de vaga.
10261070, Leandro Martins de Oliveira, 121.27, 1
[...]
4.2 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: cargo/especialidade, número de inscrição, nome
do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público por
cargo/especialidade.
4.2.1 CARGO 1: ANALISTA DO MPU – ESPECIALIDADE: DIREITO
[...]
1

4.2.1.4 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem de classificação por cargo/especialidade/UF de vaga, nota final e
classificação final no concurso público por cargo/especialidade/UF de vaga.
10261070, Leandro Martins de Oliveira, 121.27, 76
[...]
ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Procurador Regional da República
Presidente da Comissão do 10º Concurso
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