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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL N.º 72/2020

PROCESSO Nº 08007.000476/2020-44

RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 29/2020
08012.001599/2020-23

A Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas Subs tuta do Ministério da Jus ça e Segurança Pública (MJSP), no uso de suas atribuições
previstas no Regimento Interno da Secretaria Execu va, aprovado pela Portaria MJSP nº 1.222, de 21 de dezembro de 2017, torna público o resultado
ﬁnal do processo sele vo para vaga de estágio de reserva para estágio remunerado no MJSP, realizado por meio do Edital nº 29, de 03 de agosto de
2020, prorrogado por meio do Edital nº 53, de 24 de agosto de 2020.
1.

DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

1.1.
Após a realização da segunda fase do processo sele vo conforme Edital nº 29, de 03 de agosto de 2020, prorrogado por meio do Edital nº
53, de 24 de agosto de 2020, para 01 (uma) vaga de nível superior, na área de atuação Gestão de Polí cas Públicas, no âmbito do Coordenação-Geral do
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, os candidatos ob veram a seguinte classiﬁcação:
Candidato
LUCAS GALVÃO DOS SANTOS
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS
ALBUQUERQUE
MICHELE BOTELHO DA SILVA

Inscrição
08007.002186/202035
08007.001683/202016
08007.001380/202001

Lista de
classiﬁcação
Negros(as) e
pardos(as)
Negros(as) e
pardos(as)
Negros(as) e
pardos(as)

Pontuação na primeira
fase

Pontuação na segunda
fase

Resultado
ﬁnal

Classiﬁcação

45

96

141

1º

45

82

127

2º

35

86

121

3º

2.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.

A convocação dos candidatos aprovados para assinatura de termo de compromisso ocorrerá conforme item 11 do Edital nº 03, de 2020.

2.2.
No caso do estudante não ser selecionado para a vaga, ele retornará à lista de classiﬁcados na primeira fase, com a pontuação ob da na
primeira fase, conforme item 10.9 do Edital nº 03, de 2020.
2.3.

Informações podem ser ob das preferencialmente pelo e-mail sindec@mj.gov.br.

2.4.
O resultado ﬁnal do processo sele vo de estágio para a vaga prevista no Edital nº 29, de 03 de agosto de 2020, ﬁca devidamente
homologado nesta data.

José de Albuquerque Nogueira Filho
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas, em 03/09/2020, às
11:22, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site h p://sei.auten ca.mj.gov.br informando o código veriﬁcador 12553197 e o código CRC
A043C76B
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h p://www.jus ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro
de protocolo no Ministério da Jus ça e Segurança Pública.
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