
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DGEP

 
COMUNICADO n. 00002/2021/DGEP/SGA/AGU

 
A Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Advocacia-Geral da União comunica

 aos inscritos no cargo de Atividades Técnicas de Formação Específica - profissional de apoio - nível médio - item
8.8.1 do Edital DGEP/SGA/AGU Nº 6, de 13 de abril de 2021, que tenham realizado a inscrição no referido cargo até às
23h59min do dia 22 de abril de 2021, a possibilidade de realização de nova inscrição.

 
Foi realizada atualização na Plataforma do Processo Seletivo com o objetivo  de facilitar a inclusão de

informações e de documentos pelo candidato ao cargo de nível médio, simplificando, assim, o processo de inscrição.
 
Dessa forma, será disponibilizado link para a realização de nova inscrição a

seguir: https://contratotemporarionivelmedio.agu.gov.br .
 
Esta chamada para refazer a inscrição é exclusiva para aqueles que se inscreveram para o cargo de

Atividades Técnicas de Formação Específica (Profissional de Apoio) – Nível Médio até às 23h59 do dia 22/04/2021. 
 
Ao realizar nova inscrição, todas as informações deverão ser cadastradas novamente e o sistema fornecerá

novo número de inscrição, o qual passará a valer em substituição ao anterior.  Ainda, informa-se que os
documentos requeridos em cada um dos itens do formulário  deverão ser juntados em um arquivo único nos respectivos
campos, conforme é permitido pela plataforma.

 
Em caso de mais de uma inscrição por CPF, será considerada somente a que foi feita com data mais

próxima ao término do prazo de inscrição, em 28 de abril de 2021.
 
Caso não deseje realizar nova inscrição, será considerada a primeira inscrição efetivada, sem que haja

prejuízo ao inscrito.
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