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O Diretor-Geral do CESPE/UnB, no uso de suas atribuições e em cumprimento 
ao contrato celebrado entre a Advocacia-Geral da União e a Fundação Universidade de 
Brasília, torna pública a retificação dos subitens 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 20.1 e do endereço 
eletrônico do Edital nº 1 - PGF, de 18 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens do referido edital. 
 
6.2 A prova objetiva (P1) terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 
27 de março de 2010, no período da tarde. 
 
6.3 A prova discursiva P2 terá duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 
28 de março de 2010, no turno da manhã, e a prova discursiva P3 terá duração de 4 
horas e será aplicada na data provável de 28 de março de 2010, no turno da tarde. 
 
6.5 Os locais e o horário de realização da prova objetiva e das provas discursivas serão 
publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/agupgf2010, na data provável de 17 de março de 

2010. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
 
6.6 O resultado final na prova objetiva e a convocação para a inscrição definitiva serão 
publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/agupgf2010, na data provável de 16 de abril de 

2010. 
 
20.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, 
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/agupgf2010, a partir das 
19 horas da data provável de 30 de março de 2010, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 
 
Onde se lê: http://www.cespe.br/concursos/agupgf2010 
Leia-se: http://www.cespe.unb.br/concursos/agupgf2010 
 

Torna pública, ainda, a inclusão do subitem 22.2.1 no Edital nº 1 - PGF, de 18 
de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir 
especificado. 
 
22.2.1 Os candidatos habilitados no certame, quando nomeados, serão lotados e 

terão exercício, por período de até 3 (três) anos, exclusivamente em localidades de 



difícil provimento, conforme definido pela Procuradoria-Geral Federal, observadas as 

demais disposições previstas na Instrução Normativa/AGU nº 1, de 30 de setembro 

de 2009. 
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