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Defensoria Pública-Geral da União 
 

Edital de Retificação e de Divulgação do Horário e dos Locais de Realização da Prova Escrita 
Objetiva do 3.º Concurso Público para Ingresso na 2.ª Categoria da Carreira de Defensor 

Público da União, de 5 de novembro de 2007 
 
 

O Defensor Público-Geral da União torna pública a retificação dos subitens 
13.2.4.1 e 13.2.4.2 do Edital de Abertura do 3.º Concurso Público para Ingresso na 2.ª 
Categoria da Carreira de Defensor Público da União, de 5 de setembro de 2007, publicado no 
Diário Oficial da União, conforme a seguir especificado. 
 
13.2.4.1 As questões de cada grupo da prova escrita discursiva valerão 5,00 pontos cada, 
totalizando 10,00 pontos, sendo avaliadas conforme os seguintes critérios: 
(...) 
13.2.4.2 A peça processual ou dissertação valerá 15,00 pontos e será avaliada segundo os 
critérios a seguir: 
(...) 
c) será exigido o mínimo de 60 linhas e computado o número total de linhas (TL) 
efetivamente escritas pelo candidato. Se TL < 60, será acrescido a NE a quantidade 
de erros (EL) igual à diferença 60 – TL, sendo o número total de erros (NTE) igual 
a NE + EL; 
d) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito 
fora do local apropriado e/ou que ultrapassar a extensão máxima de 90 linhas; 
e) será calculada, então, para cada candidato, a nota na peça processual ou na dissertação 
(NP), como sendo igual a NC menos duas vezes o resultado do quociente NTE / TL; 
(...) 
 

Torna pública, ainda, em atenção ao subitem 7.4 do Edital de Abertura do 3.º Concurso 
Público para Ingresso na 2.ª Categoria da Carreira de Defensor Público da União, de 5 de 
setembro de 2007, os horários e os locais de realização da prova escrita objetiva do Concurso 
Público destinado a selecionar candidatos para o cargo de Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria. 

A prova escrita objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 18 de 
novembro de 2007, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF). 

É de responsabilidade do candidato observar a hora de verão no dia de realização da 
prova. 
 
1 Cidade de realização da prova: RIO BRANCO/AC 
1.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Rio Branco/AC. 

União Educacional do Norte Ltda. 
(UNINORTE) – Bloco B – BR-364, km 2, 
Alameda Hungria, n.º 200 – Jardim Europa 
II, Rio Branco/AC 
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2 Cidade de realização da prova: MACEIÓ/AL 
2.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Maceió/AL. 

Escola Superior de Administração, 
Marketing e Comunicação, Rua Prof. 
Sandoval Arroxelas, n.º 239 – Ponta Verde, 
Maceió/AL 

 
 
3 Cidade de realização da prova: MANAUS/AM 
3.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Manaus/AM. 

Centro Universitário Luterano de Manaus 
(CEULM/ULBRA) – Bloco G – Avenida 
Solimões, n.º 2 – Conjunto Atílio Andreazza 
–Japiin II, Manaus/AM 

 
 
4 Cidade de realização da prova: MACAPÁ/AP 
4.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Macapá/AP. 

Escola Integrada de Macapá , Avenida FAB, 
n.º 264 – Centro, Macapá/AP 

 
 
5 Cidade de realização da prova: SALVADOR/BA 
5.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Salvador/BA. 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) – 
Módulo III – Avenida Luiz Viana Filho, n.º 
8.812 – Paralela, Salvador/BA 
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6 Cidade de realização da prova: FORTALEZA/CE 
6.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Fortaleza/CE. 

Colégio Irmã Maria Montenegro – Sede 
Água Fria – Rua Santo Barbosa, n.º 110 – 
Água Fria, Fortaleza/CE 

 
 
7 Cidade de realização da prova: BRASÍLIA/DF 
7.1 Local de realização da prova 
 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Brasília/DF. 

UniDF – Centro Universitário do Distrito 
Federal – Bloco B – SEPS 704/904, 
conjunto A – Asa Sul, Brasília/DF 

 
 
8 Cidade de realização da prova: VITÓRIA/ES 
8.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Vitória/ES. 

Faculdade UNIVIX – Bloco III – Rua José 
Alves, n.º 301 - Goiabeiras, Vitória/ES 

 
 
9 Cidade de realização da prova: GOIÂNIA/GO 
9.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Goiânia/GO. 

Colégio Santo Agostinho, Rua 55, n.º 63 
(entrada pela Rua n.º 56) – Setor Central, 
Goiânia/GO 
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10 Cidade de realização da prova: SÃO LUÍS/MA 
10.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em São Luís/MA. 

Faculdade São Luís – Centro de Negócios – 
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1.455 (Canto da 
Fabril) – Centro, São Luís/MA 

 
 
11 Cidade de realização da prova: BELO HORIZONTE/MG 
11.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Belo Horizonte/MG. 

Faculdade Estácio de Sá – Campus Prado 
– Rua Erê, n.º 207 – Prado, Belo 
Horizonte/MG 

 
 
 
12 Cidade de realização da prova: CAMPO GRANDE/MS 
12.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Campo Grande/MS. 

Colégio Avant Garde, Rua Doutor Zerbini, 
n.º 421 – Cachoeira II, Campo Grande/MS 

 
 
13 Cidade de realização da prova: CUIABÁ/MT 
13.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especia, com opção 
de realização da prova em Cuiabá/MT. 

Instituto Cuiabano de Educação (ICE) – 
Bloco D – Avenida Guilherme Hans, n.º 43 
– Jardim Tropical, Cuiabá/MT 
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14 Cidade de realização da prova: BELÉM/PA 
14.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Belém/PA. 

Colégio Ideal (Tupinambás) – Bloco I 
(Convênio) – Rua dos Tupinambás, n.º 431 
(entre as  Ruas Pariquis e Mundurucus) – 
Batista Campos, Belém/PA 

 
 
15 Cidade de realização da prova: JOÃO PESSOA/PB 
15.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em João Pessoa/PB. 

Geo Pré-Vestibular, Avenida Rui Carneiro, 
n.º 355 (em frente ao Colégio GEO Tambaú) 
– Tambaú, João Pessoa/PB 

 
 
16 Cidade de realização da prova: RECIFE/PE 
16.1 Locais de realização da prova 
 

Atendimento Especial Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de 
Defensor Público da União que solicitaram 

atendimento especial, com opção de 
realização da prova em Recife/PE. 

Faculdade Pernambucana – FAPE (Grupo 
Atual de Educação) – Rua José da Silva 
Lucena, n.º 20 – Boa Viagem, Recife/PE 

 
Candidatos Local 

de Abelardo Coutinho Dias Pereira   
 a  

  Elizabete Maria Monterazo de Oliveira 

Faculdade Pernambucana – FAPE (Grupo 
Atual de Educação) – Rua José da Silva 
Lucena, n.º 20 – Boa Viagem, Recife/PE 

de Elizabeth dos Santos Torres   
 a   

 Zorilda Maria do Nascimento 

Colégio Atual I (Grupo Atual de Educação), 
Rua José da Silva Lucena, n.º 20 – Boa 
Viagem, Recife/PE 

 
 
17 Cidade de realização da prova: TERESINA/PI 
17.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Teresina/PI. 

Instituto Camillo Filho (ICF) – Prédio do 
Curso de Administração – Prédio V – 
Avenida Jockey Club, n.º 1.323 – Jockey, 
Teresina/PI 
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18 Cidade de realização da prova: CURITIBA/PR 
18.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Curitiba/PR. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
– Campus Curitiba – Bloco E – Avenida 
7 de Setembro, n.º 3.055 – Rebouças, 
Curitiba/PR 

 
 
19 Cidade de realização da prova: RIO DE JANEIRO/RJ 
19.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Rio de Janeiro/RJ. 

Centro Universitário Augusto Motta (antiga 
SUAM) – Prédio D/H – Avenida Paris, n.º 
72 –Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ 

 
 
20 Cidade de realização da prova: NATAL/RN 
20.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Natal/RN. 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) – Setor de Aulas III – 
Campus Universitário, BR-101, km 2 – 
Lagoa Nova, Natal/RN 

 
21 Cidade de realização da prova: PORTO VELHO/RO 
21.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Porto Velho/RO. 

Faculdade de Ciências Administrativas e de 
Tecnologia (FATEC/RO) – Campus II – 
Avenida Governador Jorge Teixeira, n.º 
3.500 – Setor Industrial, Porto Velho/RO 

 
 
22 Cidade de realização da prova: BOA VISTA/RR 
22.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Boa Vista/RR. 

Escola Estadual Presidente Costa e Silva, 
Rua Arnaldo Brandão, n.º 777 – São 
Francisco, Boa Vista/RR 
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23 Cidade de realização da prova: PORTO ALEGRE/RS 
23.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Porto Alegre/RS. 

Faculdades Porto Alegrenses (FAPA) – 
Bloco E – Avenida Manoel Elias, n.º 2.001 
– Morro Santana, Porto Alegre/RS 

 
 
24 Cidade de realização da prova: FLORIANÓPOLIS/SC 
24.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Florianópolis/SC. 

Instituto Estadual de Educação (IEE) – 
Prédio Ala do Magistério – Rua Anita 
Garibaldi, s/n.º – Centro, Florianópolis/SC 

 
 
25 Cidade de realização da prova: ARACAJU/SE 
25.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Aracaju/SE. 

Colégio Ideal, Rua Dom Bosco, n.º 125 –
Cirurgia, Aracaju/SE 

 
 
 
 
26 Cidade de realização da prova: SÃO PAULO/SP 
26.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em São Paulo/SP. 

Centro Universitário Nove de Julho 
(UNINOVE) – Campus Vergueiro – Rua 
Vergueiro, n.º 235/249 (Estação São 
Joaquim do Metrô) –Liberdade, São 
Paulo/SP 
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27 Cidade de realização da prova: PALMAS/TO 
27.1 Local de realização da prova 
 

Candidatos Local 
Todos os candidatos inscritos para o cargo de  

Defensor Público da União de 2.ª 
Categoria, inclusive os candidatos que 

solicitaram atendimento especial, com opção 
de realização da prova em Palmas/TO. 

Colégio Marista de Palmas, 110 Sul, Alameda 
23, lotes 2/4 – Centro, Palmas/TO 

 
28 Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização da prova, for 
surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, 
lapiseira/grafite e/ou borracha. 
28.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato não leve 
nenhum dos objetos citados no subitem anterior. 
28.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles 
causados. 
29 No dia de realização da prova, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no 
item 17 do Edital de Abertura do 3.º Concurso Público para Ingresso na 2.ª Categoria da 
Carreira de Defensor Público da União, de 5 de setembro de 2007, publicado no Diário Oficial 
da União. 

 
 
 

EDUARDO FLORES VIEIRA 
Defensor Público-Geral da União 

  
 


