
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

EDITAL PGR/MPF Nº 68, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 

29º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA 

REPÚBLICA 

 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das suas atribuições, 

faz saber que o candidato abaixo relacionado teve deferida sua inscrição definitiva e, 

conforme o artigo 55 do Regulamento do Concurso (Resolução nº 169, de 18/08/2016, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal), deverá submeter-se às Provas Orais na 

sede da Procuradoria Geral da República, localizada no SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C, 

Bloco A, sala de reuniões do Conselho Superior do Ministério Público Federal, na data e 

horário a seguir indicados: 

 

GRUPO VI Data: 27 de novembro de 2018 

 
Horário: 14:00 horas 

 

UF INSCRIÇÃO NOME 

PI 29.1800.00001/52 ANDRE BATISTA E SILVA** 

 

(**) candidato sub judice 

2. Na impossibilidade de arguição do candidato no dia e turno estabelecido 

neste edital, este será submetido à Comissão Examinadora no turno subsequente. 

3. O candidato se submeterá no dia das provas orais, segundo o disposto no art. 

61 da Resolução CSMPF nº 169/2016, também aos exames de higidez física e mental, 

devendo apresentar, inclusive, os exames médicos que lhe fora solicitado: Hemograma (HC), 

Glicemia em jejum, Lipidograma Completo, Creatinina, EAS e Eletrocardiografia (com 

laudo). 

4. Os resultados dos exames e a declaração sobre condição de saúde deverão 

ser entregues pelo candidato na ocasião do exame clínico, que ocorrerá no mesmo dia 

marcado para as Provas Orais, no turno oposto ao designado para a arguição. 

5. O candidato será eliminado do concurso se não submeter-se, no dia 

determinado no edital de convocação, aos exames de higidez física e mental, e não será 
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nomeado se considerado inapto para o exercício do cargo nos referidos exames (art. 191, LC 

nº 75/93). 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 26 nov. 2018. Seção 3, p. 148. 
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