
 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

SECRETARIA GERAL 

EDITAL Nº 13 – MPU, DE 21 DE MAIO DE 2019 

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  

 
 

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), torna pública a retificação das datas constantes dos subitens 

8.1, 8.1.1, 9.1, 9.1.1 e 10.1 do Edital nº 12 – MPU, de 29 de abril de 2019, conforme a seguir especificado, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens. 

[...] 

8.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 9 de junho de 2019, o candidato deverá observar 

todas as instruções contidas no subitem 5.6 do Edital nº 1 – MPU, de 21 de agosto de 2018. 

8.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/concursos/mpu_18, a partir do dia 29 de maio de 2019, para verificar o seu local e 

seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, 

informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local 

designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. 

[...] 

9.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, no dia 9 de junho de 2019, ao 

procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a que se refere o item 

6 do Edital nº 1 – MPU, de 21 de agosto de 2018.  

9.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 

http://www.cespe.unb.br/concursos/mpu_18, a partir do dia 29 de maio de 2019, para verificar o seu horário e 

o seu local de realização do procedimento de verificação, por meio de consulta individual, devendo, para 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/177058
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/159724
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/159724


 
 

tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o procedimento de verificação no 

local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. 

[...] 

10.1 O edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas 

com deficiência e de resultado provisório no procedimento de verificação da condição declarada para 

concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, somente para o cargo 2: Técnico do MPU – 

Especialidade: Administração, será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no 

endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mpu_18, na data provável de 17 de junho de 2019. 

[...] 
 
 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 
 
 

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 22 maio 2019. Seção 3, p. 161. 
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