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 45 – MPU, DE 28 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA-GERAL DO MPU, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU),
considerando as informações prestadas no expediente PGR-00241087/2022, e em cumprimento às decisões
judiciais proferidas nos autos do Processo nº 5001126-08.2019.4.03.6113 e da Ação Ordinária nº 106791619.2021.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e na 8ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, respectivamente, torna pública a inclusão dos candidatos sub judice Luis Daniel
Gilberti Ribeiro, inscrição nº 10276528, e Thiago Leao Pires, inscrição nº 10035570, no resultado final na
avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e no resultado final no
10º concurso público, divulgados por meio dos subitens 1.1.4.1, 1.1.16.1, 4.1.4.1, 4.1.16.3, 4.2.1.3 e 4.2.2.3 do
Edital nº 9 – MPU, de 13 de dezembro de 2018, e suas alterações, conforme a seguir especificado.
Torna público, ainda, em razão das inclusões acima, que:
a) os candidatos com deficiência ao Cargo 1: Analista do MPU – Especialidade: Direito/DF,
classificados entre a 48ª posição e 116ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de
uma unidade, e os classificados, a partir da 117ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a
inclusão de duas unidades;
b) que os candidatos com deficiência Cargo 2: Técnico do MPU – Especialidade: Administração/DF,
classificados a partir da 7ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade;
c) que os candidatos com deficiência ao Cargo 1: Analista do MPU – Especialidade: Direito,
classificados entre a 78ª posição e 200ª posição, a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma
unidade, e os classificados, a partir da 201ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão
de duas unidades; e
d) que os candidatos com deficiência ao Cargo 2: Técnico do MPU – Especialidade: Administração,
classificados a partir da 9ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade.
[...]
1 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM
DEFICIÊNCIA
1.1 Relação final dos candidatos considerados na avaliação biopsicossocial pessoas com deficiência, na seguinte
ordem: cargo/especialidade/UF de vaga, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
[...]
1.1.4.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados na avaliação biopsicossocial pessoas com
deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
[...] 10276528, Luis Daniel Gilberti Ribeiro [...] / 10035570, Thiago Leao Pires
[...]
1.1.16 CARGO 2: TÉCNICO DO MPU – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO/DF
[...]
1.1.16.1 Relação final dos candidatos sub judice considerados na avaliação biopsicossocial pessoas com
deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
[...] 10035570, Thiago Leao Pires
[...]
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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.
[...]
4.1.4 CARGO 1: ANALISTA DO MPU – ESPECIALIDADE: DIREITO/DF
[...]
4.1.4.1 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência na
avaliação biopsicossocial, 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.
[...] 10276528, Thiago Leao Pires, 101.80, 48 [...] / 10035570, Luis Daniel Gilberti Ribeiro, 87.04, 118
[...]
4.1.16 CARGO 2: TÉCNICO DO MPU – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO/DF
[...]
4.1.16.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência
na avaliação biopsicossocial, 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.
[...] 10035755, Thiago Leao Pires, 82.00, 7
[...]
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
[...]
4.2.1.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência na
avaliação biopsicossocial, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de
classificação por cargo/especialidade, nota final e classificação final no concurso público por
cargo/especialidade.
[...] 10276528, Thiago Leao Pires, 101.80, 78 [...] / 10035570, Luis Daniel Gilberti Ribeiro, 87.04, 202
[...]
4.2.2 CARGO 2: TÉCNICO DO MPU – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO
[...]
4.2.2.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência na
avaliação biopsicossocial, 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.
[...] 10035755, Thiago Leao Pires, 82.00, 9
[...]
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO
Subprocuradora-Geral da República
Secretária-Geral do MPU
Presidente da Comissão do 10º Concurso Público para Provimento de Cargos de Analista e de
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