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EDITAL No- 3, DE 8 DE MAIO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O Defensor Público-Geral Federal torna pública a retificação
dos subitens 2.1.1 e 8.11.8 do Edital nº 1 - DPU - ADMINIS-
TRATIVO, de 13 de abril de 2015, bem como da tabela constante do
Anexo II do referido edital, conforme a seguir especificado.

[...]
2.1.1 CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATI-

VO
[...]
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar ati-

vidades voltadas ao planejamento, supervisão, coordenação, controle,
acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao ci-
dadão e de atividades técnicas e especializadas, de nível superior,
necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a
cargo da Defensoria Pública da União, bem como à implementação
de políticas e à realização de estudos e pesquisas na sua área de
atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras específicas,
fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades.

[...]
8.11.8 Os candidatos eliminados na forma do subitem 8.11.7

deste edital não terão classificação alguma no concurso público.
[...]
ANEXO II
Localidades de lotação para provimento imediato, ressaltan-

do que a escolha do candidato se dará para provimento por Unidade
Federativa, conforme item 4.1 deste Edital.

[...]

[...] [...] [...] [...]
Cargo 11 - Agente

Administrativo
Espirito Santo* Vi t ó r i a 3

Linhares 2
[...] [...] [...] [...]

[...]

HAMAN TABOSA DE MORAES E CÓRDOVA

Lei 123/2006, Lei 8.666/1993.


		ouvidoria@in.gov.br
	2015-05-11T05:57:25-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




