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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E PARA A  
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JURÍDICO E DE TÉCNICO JURÍDICO DA 

CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
EDITAL Nº 6 – PGDF, DE 31 DE MAIO DE 2021 

 
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL torna pública a retomada do concurso público para o 

provimento de cargos e para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Jurídico e de 
Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito, regulamentado 
pelo Edital nº 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019, e suas alterações, mediante a retificação das datas 
constantes do referido edital.  

Torna público, ainda, que as informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no 
dia de realização das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus, serão divulgadas por meio do edital 
que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
1 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DO EDITAL Nº 1 – PGDF, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 
[...] 
9.2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista Jurídico terão a duração de 4 horas e 30 
minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de agosto de 2021, no turno da manhã. 
9.3 As provas objetivas para os cargos de Técnico Jurídico terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão 
aplicadas na data provável de 29 de agosto de 2021, no turno da tarde. 
9.4 Na data provável de 18 de agosto de 2021, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado 
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, edital que informará a 
disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
[...] 
9.5 O edital de resultado provisório nas provas objetivas será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, na data 
provável de 5 de outubro de 2021. 
9.5.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nas provas objetivas disporá do 
período provável das 10 horas do dia 6 de outubro de 2021 às 18 horas do dia 20 de outubro de 2021 
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê‐lo, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
[...] 
10.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir das 19 horas da data provável de 31 de agosto de 
2021 (horário oficial de Brasília/DF). 
10.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá das 10 horas do dia 1º de setembro de 2021 às 18 horas do dia 15 de setembro de 2021 
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo.  
[...] 
11.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir das 19 horas da data provável de 31 de agosto de 
2021 (horário oficial de Brasília/DF). 
11.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva 
disporá do período das 10 horas do dia 1º de setembro de 2021 às 18 horas do dia 15 de setembro de 2021 
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, 
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disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, e seguir as instruções ali 
contidas.  
[...] 
14.29.1 O edital de resultado final no certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado 
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, na data provável de 10 
de março de 2022.  
[...] 
14.36 A nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão ao seguinte cronograma, que 
poderá ser modificado, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da 
Administração: 
a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo semestre de 2022; 
b) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no primeiro semestre de 2023; 
c) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo semestre de 2023; 
d) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido no primeiro semestre de 2024. 
[...] 
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