GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E PARA A
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JURÍDICO E DE TÉCNICO JURÍDICO
DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 15 – PGDF, DE 28 DE MARÇO DE 2022
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento a decisões judiciais, torna
públicos:
a) a inclusão dos candidatos sub judice Felipe Schaiblich Cardoso Fortes e Mauro Francisco Barbosa Costa,
inscrição nº 10048741 e nº 10061300, respectivamente, no resultado final no procedimento de
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, mediante a inclusão dos
subitens 1.1.7.1 e 1.1.10.1 no Edital nº 14 – PGDF, de 24 de fevereiro de 2022;
b) a inclusão de candidatos sub judice no resultado final no concurso público, mediante a inclusão dos
subitens 2.1.5.2, 2.1.7.3 e 2.1.12.3 no referido edital;
c) que os candidatos negros ao Cargo 5: Analista Jurídico – Especialidade: Biblioteconomia, classificados
a partir da 1ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade;
d) que os candidatos negros ao Cargo 7: Analista Jurídico – Especialidade: Direito e Legislação,
classificados a partir da 2ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma
unidade; e
e) que os candidatos considerados pessoas com deficiência ao Cargo 12: Técnico Jurídico –
Especialidade: Apoio Administrativo, classificados da 1ª até 38ª posição, passam a ter sua classificação
alterada mediante a inclusão de uma unidade; e, classificados a partir da 39ª posição, passam a ter sua
classificação alterada mediante a inclusão de duas unidades.
[...]
1 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À
AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
1.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: cargo/especialidade, número de inscrição e nome
do candidato em ordem alfabética.
[...]
1.1.7 CARGO 7: ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO
[...]
1.1.7.1 Relação final dos candidatos sub judice negros no procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
10048741, Felipe Schaiblich Cardoso Fortes.
[...]
1.1.10 CARGO 12: TÉCNICO JURÍDICO – ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO
[...]
1.1.10.1 Relação final dos candidatos sub judice negros no procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
10061300, Mauro Francisco Barbosa Costa.
[...]
2 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
2.1 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.
[...]
1

2.1.5 CARGO 5: ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: BIBLIOTECONOMIA
[...]
2.1.5.2 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número
de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso
público.
10079440, Raiza de Miranda Vasconcelos, 81.22, 1.
[...]
2.1.7 CARGO 7: ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO
[...]
2.1.7.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número
de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso
público.
[...] 10048741, Felipe Schaiblich Cardoso Fortes, 102.28, 2.
[...]
2.1.12 CARGO 12: TÉCNICO JURÍDICO – ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO
[...]
2.1.12.3 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final
no concurso público.
10012668, Alexandre Falchi Pusaudse, 75.12, 1 / 10061300, Mauro Francisco Barbosa Costa, 43.81, 40.
[...]
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PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
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