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BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 

EDITAL Nº 19/CP-29 - BRB, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

PARA O EMPREGO DE ESCRITURÁRIO, DE NÍVEL MÉDIO 

RESULTADO FINAL NA PROVA DISCURSIVA (CANDIDATO SUB JUDICE) 

 

O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, em atendimento ao acórdão judicial, proferido nos autos do Mandado de 
Segurança Cível nº 0734816-31.2019.8.07.0001, torna públicos os resultados finais na etapa de prova discursiva 
e no certame, após o período recursal, de candidata na condição sub judice, no concurso público para 

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário, de nível médio, mediante 
as condições estabelecidas neste edital. 

 
1 DA CANDIDATA APROVADA NA ETAPA DE PROVA DISCURSIVA 

1.1 Candidata, na condição sub judice, aprovada em listagem de ampla concorrência na etapa de prova 

discursiva, com as seguintes informações: número de inscrição, nome completo, pontuação final no item 
Tema/Texto (TX), pontuação final no item Argumentação (AR), pontuação final no item Coesão e Coerência 

(CC), pontuação final no item Elaboração Crítica (EC), número de erros (NE), número total de linhas (TL), 
pontuação final em DCE (Domínio do Conhecimento Específico) e pontuação final na prova discursiva (PPD). 

242208947, LAURA CECÍLIA LUZ MATHIAS (sub judice, Processo nº 0734816-31.2019.8.07.0001), 2.00, 2.00, 
1.75, 1.75, 1, 28, 7.50, 7.43. 
2 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

2.1 Candidata, na condição sub judice, aprovado em listagem de ampla concorrência, com as seguintes 
informações: número de inscrição, nome completo, pontuação final no concurso público e ordem de classificação 

na listagem de ampla concorrência. 242208947, LAURA CECÍLIA LUZ MATHIAS (sub judice, Processo nº 
0734816-31.2019.8.07.0001), 49.36, 667. 
3 DA RESERVA DE VAGA E RECLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS 

3.1 Em benefício do candidato acima mencionado, far-se-á a reserva de vaga, respeitando a classificação 
indicada no subitem 2.1, referente a listagem de ampla concorrência e dentro do cadastro de reserva. 
3.2 Os candidatos que, na forma dos Editais nos 12 e 13 /CP-29 – BRB, se encontram a partir da 667ª 
(seiscentésima sexagésima sétima) posição, ficam reposicionados a partir da 668ª (seiscentésima sexagésima 
oitava) posição e assim sucessivamente, quantas vezes necessárias, até a nova última posição gerada. 
 

 
Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa 

Presidente BRB 

 


