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PERÍODO DE INSCRIÇÃO

1. Qual o período de inscrição para o Edital?
De 31 de março até às 20 horas de 30 de abril (horário oficial de Brasília/DF). 

2. Há previsão de lançamento de outro Edital de pós-graduação?
Não.

PÚBLICO-ALVO E VAGAS

3. Quem pode concorrer às vagas do Edital?
• membros das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União (Advogados da União, Procuradores da  
 Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central em exercício nas unidades  
 da instituição);

• membros da Advocacia Pública das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal integrantes do   
 FONACE (Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias Gerais dos Estados e do  
 Distrito Federal – PGEs e PGDF), vinculados ao Poder Executivo de cada ente;

• membros da Advocacia Pública Municipal, vinculados ao Poder Executivo de cada ente;



4. Quantas vagas e como estão distribuídas?

São 50 (cinquenta) vagas ofertadas distribuídas da seguinte forma:

• 35 (trinta e cinco) vagas destinadas aos membros das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União 
(Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do 
Banco Central em exercício nas unidades da instituição).

• 10 (dez) vagas destinadas aos membros da Advocacia Pública das Procuradorias dos Estados e do   
Distrito Federal integrantes do FONACE (Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procu-
radorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal – PGEs e PGDF), vinculados ao Poder Executivo de cada 
ente; e

• 05 (cinco) vagas destinadas aos membros da Advocacia Pública Municipal, vinculados ao Poder   
Executivo de cada ente.

*Vale ressaltar que haverá a representação mínima de candidatos por região ou ente federativo de acordo com a 
carreira. Caso, não haja candidatos suficientes aprovados por região ou ente federativo, serão convocados candidatos 
em ordem subsequente de notas em cada carreira.
As vagas serão remanejadas entre os grupos, em caso de não classificação suficiente de candidatos. Nesta hipótese, 
também serão convocados candidatos em ordem subsequente de notas independentemente da carreira.



COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

5. Como os candidatos das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União podem se inscrever?

A. Para aqueles que têm acesso ao SAPIENS:

O candidato deverá criar no SAPIENS um NUP específico de sua inscrição sob a especificação: 

• Procedência: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0003-95)

• Espécie: Administrativo Comum

• Classificação: Assentamentos Individuais. Cadastro (020.5)

• Meio: Eletrônico

• Título: Inscrição Especialização em Advocacia Pública EAGU.

     
Os documentos descritos no item 22 do Edital deverão ser juntados pelo interessado, devidamente pre-
enchidos e assinados, devendo ser digitalizados em documento PDF. Cada documento deverá ser junta-
do individualmente. Após, abrir tarefa para a Coordenação de Pós-Graduação da Escola da AGU

B. Para aqueles que NÃO têm acesso ao SAPIENS:

Poderão enviar os documentos descritos no item 22 do Edital ao endereço eletrônico eagu.selecoes@
agu.gov.br, com o título: Inscrição Segundo Curso de Pós-Graduação em Advocacia Pública.

6. Como os candidatos das procuradorias estaduais e distrital integrantes do FONACE e de procuradorias 
municipais podem se inscrever?

Poderão enviar os documentos descritos no Item 22 do Edital ao endereço eletrônico eagu.selecoes@
agu.gov.br, com o título: Inscrição Segundo Curso de Pós-Graduação em Advocacia Pública.
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DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

7. Quais documentos deverão ser encaminhados para a inscrição?

a) Formulário de inscrição no processo seletivo (Anexo I), o candidato deve indicar o código da vaga a   
que pretende concorrer de acordo com os quadros no subitem 22.5 e item 24 do Edital no campo 17 do b) 
referido Anexo;

b) Declaração de Ciência e Compromisso (Anexo II); 

c) Memorial.

8. Como é o Memorial?

É um documento com no máximo 5 (cinco) páginas, que consistirá na descrição justificada:

a) do tema de pesquisa que pretende desenvolver, tomando-se como referência as disciplinas menciona-
das no item 10 do Edital;

b) da relevância e atualidade do tema de pesquisa escolhido para a Advocacia Pública; 

c) da relação do tema de pesquisa escolhido com as atividades desempenhadas pelo candidato como 
Advogado Público; e  

d) da metodologia a ser utilizada na pesquisa, incluída a problematização do tema.



PROCESSO SELETIVO

9. Como é feita a seleção dos candidatos?

A seleção dos candidatos será de responsabilidade dos membros da Comissão de Seleção, designada 
pelo Diretor da Escola da AGU, e considerará o Memorial apresentado pelo candidato, segundo os 
critérios de pontuação descritos (ANEXO VI): 

• atualidade e relevância do tema de pesquisa para a Advocacia Pública: 30 pontos;

• problematização do tema e metodologia proposta: 30 pontos; 

• densidade da relação entre o tema de pesquisa escolhido e as atividades desempenhadas como 
Advogado Público: 20 pontos; e

• linguagem, estilo e aspectos formais: 20 pontos.

10. Qual o critério para aprovação no processo seletivo?

A nota atribuída ao Memorial corresponderá à média ponderada das pontuações conferidas pelos membros 
da Comissão de Seleção, sendo considerados classificados apenas os candidatos que obtiverem nota mínima 
igual ou superior a 60 (sessenta), em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem).

Será desclassificado o candidato que ensejar, por qualquer meio ou artifício, sua identificação no Memorial.

11. Como será feita a classificação no processo seletivo?

A classificação dos aprovados será feita pela ordem decrescente da nota final obtida pelos candidatos 
de cada grupo, considerando-se, em caso de empate, a maior nota obtida no subitem 25.1 do Edital. Na 
hipótese de manutenção do empate, serão convocados os candidatos com maior tempo de serviço na 
Advocacia Pública.



Destaca-se que as vagas previstas nos subitens 1.2 e 1.3 do Edital (Procuradorias vinculadas ao FONACE e 
Procuradorias Municipais) serão destinadas aos candidatos mais bem classificados que estejam vincula-
dos a entes federativos distintos.

12. Quando será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo e onde será divulgado?

O resultado preliminar, com a lista de candidatos classificados, será divulgado, até o dia 28 de maio de 
2021, na página eletrônica da Escola da Advocacia-Geral da União acessível pelo link: https://www.gov.br/
agu/pt-br/composicao/escola-da-agu-1/pos-graduacao.
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RECURSOS

13. Caso não seja aprovado poderei entrar com recurso sobre a decisão?

Sim. Até 02 (dois) dias após o resultado preliminar o candidato poderá interpor recurso encaminhando 
para o Coordenador de Pós-Graduação da Escola da AGU, por meio do endereço eletrônico eagu.seleco-
es@agu.gov.br, ou juntá-lo ao respectivo NUP (para aqueles que têm acesso ao SAPIENS), nos termos do 
Anexo III. O recurso intempestivo não será conhecido.

14. Quando será divulgado o Edital com o resultado definitivo?

O resultado definitivo, com a lista de candidatos classificados, será divulgado, até o dia 16 de junho de 
2021, na página eletrônica da Escola da Advocacia-Geral da União acessível pelo link: https://www.gov.br/
agu/pt-br/composicao/escola-da-agu-1/pos-graduacao.

MATRÍCULAS
 

15. Como e quando será a convocação para a matrícula?

Os candidatos aprovados e classificados serão convocados por meio do Edital de resultado definitivo e 
por e-mail, para efetivação de matrícula e entrega de documentos à Escola da AGU no período de 21 a 25 
de junho de 2021. 
É obrigatória, sob pena de desclassificação, a apresentação de cópia da carteira funcional ou declaração 
do órgão de recursos humanos que ateste a sua condição de Advogado Público.
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FORMATO DO CURSO

16. O curso é gratuito?

Sim. Porém nas hipóteses de desistência, desligamento e de reprovação, o aluno selecionado deverá res-
sarcir, conforme previsão no Edital e no Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu da EAGU, 
o valor integral fixado no Termo de Compromisso – Anexo II. 
O aluno ficará desobrigado do ressarcimento de despesas na hipótese de reconhecimento, pelo Conselho 
Acadêmico, das circunstâncias de caso fortuito ou força maior, documentalmente comprovados.

17. Qual a modalidade de ensino do curso? 

O curso será on-line com aulas síncronas. Será feita a aferição da presença em tempo real em sala de aula. 
As aulas serão gravadas. O aluno não terá faltas abonadas em razão de férias no período letivo do curso.

18. Quais plataformas serão utilizadas no curso?

A transmissão das aulas será pelo aplicativo Microsoft Teams. O Anexo V informa os requisitos mínimos 
para instalação do aplicativo Teams no aparelho do computador.
As atividades de avaliação das disciplinas bem como formulários de enquetes, materiais das aulas e ou-
tras atividades curriculares serão disponibilizados na plataforma Moodle. As notas e controle de frequên-
cias poderão ser acompanhados no Sistema SUAP. 
Quando do início do curso, serão dadas as informações necessárias para ingresso e acesso a essas plata-
formas. 

19. Quais serão as disciplinas curriculares do curso?

As disciplinas curriculares estão distribuídas da seguinte forma: módulo básico (128h), três módulos espe-
cíficos (196h) e um módulo metodológico (36h). 
O quadro com a relação das disciplinas e respectivas cargas horárias está disponível no item 10 do Edital.
A ementa está no Anexo IV do Edital. 



PERÍODO DO CURSO

20. Quais dias da semana e horários serão transmitidas as aulas?

Às terças e quintas-feiras, entre 18h30 e 22h30, tendo-se como referência o horário oficial de Brasília/DF. 
O calendário acadêmico será divulgado em julho de 2021. A Coordenação de Pós-Graduação poderá, se 
necessário, alterar a carga horária de disciplinas, acrescentar ou excluir atividades, a fim de atingir os ob-
jetivos do curso, sempre mediante prévia informação aos alunos.

21. Qual será o período e duração do curso?

O curso terá duração máxima de 18 (dezoito) meses, contados a partir do mês/ano da matrícula inicial, 
além de 120 (cento e vinte) dias para efetiva defesa do Trabalho de Conclusão da Especialização – TCE. 

22. Do que trata o documento Projeto Pedagógico?

O Projeto Pedagógico apresenta o objetivo do curso e as competências a serem desenvolvidas pelos alu-
nos, destaca a qualificação do corpo docente, discorre sobre as abordagens teórico-práticas necessárias 
para o desenvolvimento das atividades da advocacia pública, os processos metodológicos e de avaliação 
da aprendizagem que serão adotados no curso dentre outros assuntos.

23. Do que trata o documento Regulamento da Pós-Graduação?

Dispõe sobre as regras que disciplinam os cursos de pós-graduação lato sensu denominados de cursos 
de especialização da Escola da Advocacia-Geral da União. 



PÓS-GRADUAÇÃO


