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EDITAL Nº 18, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
A Conselheira do quadro de pessoal do Ministério das Relações Exteriores, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas por portaria de delegação de competência da Diretora-Geral do
Instituto Rio Branco, e em cumprimento à decisão proferida, em sede de liminar, nos autos do Mandado de
Segurança nº 1072088-04.2021.4.01.3400, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Distrito Federal, torna pública a retificação do resultado final na Segunda Fase e do resultado final no
concurso público, do candidato sub judice Breno Ribeiro Pires Duarte Vieira, inscrição nº 0265103208,
divulgados respectivamente pelo subitem 1.1 do Edital nº 13, de 19 de agosto de 2021, e pelo subitem 1.1
do Edital nº 17, de 13 de outubro de 2021, conforme a seguir especificado.
1. DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 1.1 DO EDITAL Nº 13, DE 19 DE AGOSTO DE 2021
[...]
1.1. Resultado final na Segunda Fase do candidato sub judice Breno Ribeiro Pires Duarte Vieira
aprovado na ampla concorrência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética, nota final na redação de língua portuguesa, nota final no resumo de língua portuguesa, nota
final no exercício de língua portuguesa, nota final na prova escrita de língua portuguesa, nota final na
redação de língua inglesa, nota final na tradução de língua inglesa, nota final na versão de língua inglesa,
nota final no resumo de língua inglesa, nota final na prova escrita de língua inglesa, e pontuação final na
segunda fase.
[...]0265103208, BRENO RIBEIRO PIRES DUARTE VIEIRA, 57.90, 18.45, 17.80, 94.15, 24.73, 13.50,
12.47, 12.60, 63.30, 157.45 [...]
[...]
2. DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 1.1 DO EDITAL Nº 17, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021
[...]
1.1. Resultado final no concurso público do candidato sub judice Breno Ribeiro Pires Duarte
Vieira aprovado na ampla concorrência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em
ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público.
[...]0265103208, BRENO RIBEIRO PIRES DUARTE VIEIRA, 606.20, 17 [...]
Em decorrência da retificação acima, os candidatos com classificação entre a 17ª posição e a 19ª
posição, conforme o subitem 1.1 do Edital nº 17, de 13 de outubro de 2021, passam a ter a sua classificação
alterada para uma posição abaixo.
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