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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

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

 
EDITAL DGEP/SGA/AGU N.°37, DE 22 DE JUNHO DE 2021

 
A DIRETORA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO,  no

uso  das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 10.608, de 25 de janeiro de 2021,  considerando o disposto na Medida Provisória nº
1.039, de 18 março de 2021, na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 e na Lei n° 12.990, de 09 de junho de 2014, e, o
Edital DGEP/SGA/AGU nº 7, de 13 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial da União em 16 de abril de 2021 e o que consta no
processo administrativo nº 00405.008323/2021-21, resolve tornar pública a relação final dos candidatos classificados e a convocação
para a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação para contratação temporária de profissionais de
nível superior do Processo Seletivo Simplificado da Advocacia-Geral da União.

 
1. DA RELAÇÃO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APÓS RESULTADO DA ANÁLISE

DOS RECURSOS INTERPOSTOS À CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR PUBLICADA NO EDITAL N. 31 DGEP/SGA/AGU,
DE 16 DE JUNHO DE 2021, NA SEGUINTE ORDEM: CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NOME DO CANDIDATO E
CLASSIFICAÇÃO.

 
1.1 Relação final de classificação em vagas de AMPLA CONCORRÊNCIA
1.1.1 Cargo:Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente)
65D7DS8401; ROBERTA RODRIGUES RIBEIRO; 1º / BF5D1V0557; VICTOR BELLO ACCIOLY; 2º /

F8OI763643; CLOVIS COELHO DA SILVA; 3º / 3H9YJL3933; JOSE ROBERTO PASCHOALINI JUNIOR; 4º / QZRA134957;
PAULO DAMASCENO RODRIGUES MARQUES; 5º / 6ZOTMU1213; GRAZIELLE SEABRA DURÃES AGUIAR; 6º /
S0BEA98868; MIGUEL IORIO JUNIOR; 7º / ZQ1KUF1379; JAQUELINE LOPES CAVALCANTE; 8º / 4NDM1Z2991;
ROSÂNGELA PEDROSA BARBARY; 9º / 3BALF25582; CHRISTIANO MARCOS DA CRUZ; 10º / I1Y7QU6089; MÔNICA
CARAVANTES KLOECKNER; 11º.

 
1.1.2 Cargo: Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico)
O1VOSB1650; CLAUDIO MARCIO DA SILVA TEIXEIRA; 1º / NWJ4CB6026; MARCELO DE CARVALHO

GEMMAL; 2º / GP8K451201; PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA; 3º / IPEL1J7666; FRANCISCO CARLOS PEREIRA DIAS;
4º / 7V1H7F5380; ELAINE CRISTINA PEREIRA SILVA; 5º / GFU4RV5016; LUCIANO MACHADO PEREIRA; 6º / 9CRUI56678;
WIGNEY FRANCISCO ASSIS DE SOUZA MARTINS; 7º / VNTZRV1789; BRUNO LIBERATO DA SILVA; 8º / 4ZEIEQ3987;
EDNALDO GONÇALVES; 9º / VPI6UQ2553; MAURICIO DO VALLE GUIMARAES; 10º / MR16FS9037; NATÁLIA CAMPOS
DE SOUSA DEPIERI; 11º / 9ANBZH3422; GUSTAVO PINHO GOMES DOS SANTOS; 12º / K8J6DL7410; IVAN CARLOS DE
OLIVEIRA; 13º / D9N28N7160; ALEXANDRE DE SOUZA SILVA; 14º / 9RDQ0K4542; LUCAS DIONISIO GOMES LIMA; 15º /
UKYZ3A8593; KARLA VANESSA SCHMITT MENDES; 16º.

 
1.2 Relação final de classificação dos candidatos que concorrem na condição de PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1.2.1 Cargo: Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente)
AWQ0VO9212; SERGIO CARLOS DOS SANTOS; 1º / LJ2I5Q1368; DARCI SILVA DE SOUZA; 2º /

RG7M855993; MARILENE ANTUNES NOGUEIRA LOPES; 3º / 6PLU5Z7960; GIAN AUGUSTO LEITE LAURIANO; 4º.
 
1.2.2 Cargo: Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico)
Não houve aprovados
 
1.3 Relação final de classificação dos candidatos NEGROS
1.3.1 Cargo: Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente)
AWQ0VO9212; SERGIO CARLOS DOS SANTOS; 1º / RKFFZB0419; WILSON SODRE DE MIRANDA; 2º /

LQA1A28029; DOUGLAS SILVA LIMA; 3º.
 
1.3.2 Cargo: Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico)
7SZDWN7243; RAMON AUGUSTO LEAL; 1º / MWTO226137; TIAGO TELES FELINTO; 2º / 9BCLXM2574;

FLÁVIO JESUS DOS SANTOS; 3º.
 
2. DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 
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2.1 Ficam convocados para a avaliação biopsicossocial os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, de acordo

com os dados informados no ato da inscrição e com o deferimento da inscrição, baseado nos documentos apresentados e avaliados pela
Comissão Especial do Processo Seletivo.

2.1.1 A avaliação biopsicossocial será realizada no dia 23 de junho de 2021, das 14h às 18h, de forma telepresencial.
2.2 A avaliação biopsicossocial terá decisão terminativa sobre a qualificação e a aptidão do candidato, observada a

compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.
2.3 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial, munidos de laudo médico digitalizado que ateste a

espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
– CID, conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência.

2.4 O candidato deverá dispor, ainda, de todos os exames e laudos que julgar necessários para a comprovação de sua
condição de pessoa com deficiência de forma digitalizada.

2.5 O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.

2.6  A equipe multiprofissional e interdisciplinar emitirá parecer que observará:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição no processo seletivo;
b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao perfil profissional a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e
e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 2015, sem prejuízo da

adoção de critérios adicionais.
2.7 O processo para a avaliação biopsicossocial seguirá o seguinte fluxo:
a. Serão encaminhadas, para os endereços eletrônicos dos candidatos, as orientações para participar da

avaliação, bem como data, horário e link da reunião ;
b. A avaliação será realizada pelo aplicativo Teams;
c. O candidato deverá estar disponível para a entrevista com antecedência de 5 minutos;
d. É responsabilidade do candidato preparar previamente o ambiente adequado para a realização da avaliação, de

maneira que fique isolado de outras pessoas e demais interferências, bem como providenciar a instalação do aplicativo antes do
momento da entrevista;

e. É importante que o candidato esteja em local silencioso e claro durante a entrevista.
f. O processo será gravado e é importante que o candidato esteja posicionado em ambiente devidamente iluminado,

sem interferências visuais que possam interferir na avaliação;
g. O candidato deverá providenciar o equipamento necessário para participação na entrevista, assim como a conexão

de internet e conhecer todas as ferramentas para viabilizar o processo;
h. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização da avaliação, sobre o processo, as condições e

critérios como justificativa de sua ausência.
i. Pode haver alguns ajustes no horário em função de imprevistos – tecnológicos, estrutura ou falta de energia – e que

fogem à responsabilidade da Comissão multiprofissional e interdisciplinar. 
j. A avaliação biopsicossocial será gravada pela AGU, por meio do aplicativo Teams. O candidato que recusar a

realização da filmagem da avaliação será eliminado do Processo Seletivo.
2.8 O convocado que não for qualificado na avaliação biopsicossocial como pessoa com deficiência, nos termos do art.

4º, do Decreto n. 3.298, de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2004, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos
candidatos em tal condição e passará a concorrer no universo de ampla concorrência.

2.9 O candidato que for qualificado na avaliação biopsicossocial como pessoa com deficiência, mas a deficiência da
qual é portador seja considerada, nessa mesma avaliação, incompatível para o exercício das atribuições da função, será considerado
INAPTO e, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo Simplificado, para todos os efeitos. 

2.10 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer
fase deste Processo Seletivo Simplificado, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato, garantido o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.11 O resultado provisório da avaliação biopsicossocial será publicado no endereço eletrônico
https://www.gov.br/agu/pt-br/concursos/processo-de-selecao-simplificado-2021 na data estabelecida no cronograma do respectivo
Edital.

 
3. DA CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 
3.1 Ficam convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos relacionados no Anexo II deste

Edital, de acordo com os dados informados no ato da inscrição, baseado nos documentos apresentados e avaliados pela Comissão
Especial do Processo Seletivo.

3.1.1 O procedimento de heteroidentificação de candidatos inscritos em vagas destinadas às pessoas negras, referente
ao processo seletivo simplificado  da AGU, ocorrerá de acordo com o expresso no item 4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS
NEGRAS do Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de 2021.

https://zoom.us/download
https://www.gov.br/agu/pt-br/concursos/processo-de-selecao-simplificado-2021
https://www.gov.br/agu/pt-br/concursos/processo-de-selecao-simplificado-2021
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3.1.2 A verificação da condição declarada pelos candidatos, para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas de
ação afirmativa para negros, será realizada nos dias 24 e 25 de junho de 2021, das 9 às 12h e das 14h às 19h, por videoconferência.

3.2 O processo de hetroidentificação será realizado pela Comissão de Heteroidentificação responsável por emitir
parecer conclusivo, favorável ou não favorável, à declaração do candidato, considerando, exclusivamente, os aspectos fenotípicos –
que são as características visíveis para confirmar a autodeclaração de candidato como negro, conforme o item 4.3 do supracitado edital
do processo seletivo.

3.3 Para realização do procedimento, o candidato convocado que se autodeclarou negro deverá apresentar-se para
entrevista por videoconferência com a Comissão de Heteroidentificação, considerando a Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018
do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3.4 O processo para a entrevista seguirá o seguinte fluxo:
3.4.1 Serão encaminhadas, para os endereços eletrônicos dos candidatos, as orientações para participar do

procedimento, bem como data, horário e o link de acesso à reunião;
3.4.2 A entrevista será realizada pelo aplicativo Zoom;
3.4.3 O candidato deverá estar disponível para a entrevista com antecedência mínima de 15 minutos;
3.4.4 O convocado deve acessar o link disponibilizado, em que se recomenda o uso do navegador Google Chrome e,

alternativamente, Mozilla Firefox, para clicar em “entrar na reunião”; 
3.4.5 É  responsabilidade do candidato preparar previamente o ambiente adequado para a realização do procedimento,

de maneira que fique isolado de outras pessoas e demais interferências;
3.4.6 Os candidatos, durante a realização do procedimento de heteroidentificação, não devem usar maquiagem, óculos

escuros e acessórios como boné, chapéu, lenço, burca, gorro, ou outros objetos que impossibilitem a verificação fenotípica,
prejudicando a identificação.

3.4.7 É importante que o candidato esteja em local silencioso e com iluminação adequada durante a entrevista.
3.4.8 Recomenda-se o uso de fone de ouvido do tipo auricular, a fim de evitar retorno sonoro e dificuldade de

comunicação.
3.4.9 O processo será gravado e é indicado que o candidato esteja posicionado em ambiente claro,  sem interferências

visuais – quadros, janelas, cortinas, plantas, fotografias, pôsteres e demais objetos que possam interferir na avaliação – e luz clara
direcionada de maneira frontal para mostrar o rosto do candidato;

3.4.10 O candidato deverá providenciar a conexão de internet e o equipamento necessário para participação na
entrevista, bem como conhecer todas as ferramentas para viabilizar o processo.

3.4.11 O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização da entrevista, sobre o processo ou sobre as
condições e critérios como justificativa de sua ausência.

3.5 Poderá  haver ajustes no horário em função de imprevistos – tecnológicos, estrutura ou falta de energia – e que
fogem à responsabilidade da Comissão de Heteroidentificação. O candidato será informado de qualquer alteração e deverá ficar em
sala virtual administrada por equipe técnica até o seu encaminhamento para a sala do procedimento.

3.6 A entrevista será gravada pela AGU, por meio do aplicativo Zoom, para efeito de registro e avaliação, mediante
autorização expressa do candidato, feita verbalmente no início do procedimento. O candidato que se recusar a autorizar a realização da
filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, será eliminado do Processo Seletivo.

3.6.1  No início da gravação, o candidato deverá declarar seu nome completo e CPF.
3.6.2 A duração da entrevista e da gravação será determinada pela Comissão, devendo o candidato permanecer no

ambiente, com a câmera aberta, até a finalização e sua liberação.
3.7 Será considerado negro o candidato que tiver sua autodeclaração reconhecida pela maioria dos membros da

Comissão, conforme art. 12 da Portaria Normativa n° 4, 06 de abril de 2018.
3.8 O candidato que não for reconhecido pela Comissão como negro, bem como o que não comparecer para o

procedimento de heteroidentificação na data e horário estabelecidos, será eliminado do processo seletivo em questão, com base no
parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.990 de 09 de junho de 2014.

3.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer
natureza.

3.10 A avaliação da Comissão quanto ao enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra terá
validade apenas para este processo seletivo.

3.11 O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico
https://www.gov.br/agu/pt-br/concursos/processo-de-selecao-simplificado-2021 na data estabelecida no cronograma do respectivo
Edital.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As etapas do processo seletivo podem ser consultadas no cronograma atualizado, publicado na página do processo

seletivo simplificado, https://www.gov.br/agu/pt-br/concursos/processo-de-selecao-simplificado-2021 .
4.2 É responsabilidade de cada candidato acompanhar as informações atualizadas sobre o processo seletivo.
4.3 Dúvidas sobre o processo seletivo, não contempladas nos editais que regem o processo podem ser enviadas para o

e-mail pss2021@agu.gov.br.
 

ANEXO I
 

DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/9714349/do1-2018-04-10-portaria-normativa-n-4-de-6-de-abril-de-2018-9714345
https://zoom.us/download
mailto:pss2021@agu.gov.br
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DATA HORA INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

23/06/2021 14:00 RG7M855993 MARILENE ANTUNES NOGUEIRA
LOPES

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial
(gerente)

23/06/2021 15:00 LJ2I5Q1368 DARCI SILVA DE SOUZA Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial
(gerente)

23/06/2021 16:00 AWQ0VO9212 SERGIO CARLOS DOS SANTOS Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial
(gerente)

23/06/2021 17:00 6PLU5Z7960 GIAN AUGUSTO LEITE LAURIANO Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial
(gerente)

 
 

ANEXO II
 

DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
 
 

DATA HORA INSCRIÇÃO NOME CARGO
23/06/2021 14:00 AWQ0VO9212 SERGIO CARLOS DOS SANTOS Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente)
23/06/2021 14:15 RKFFZB0419 WILSON SODRE DE MIRANDA Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente)
23/06/2021 14:30 /LQA1A28029 DOUGLAS SILVA LIMA Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente)
23/06/2021 14:45 7SZDWN7243 RAMON AUGUSTO LEAL Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico)
23/06/2021 15:00 MWTO226137 TIAGO TELES FELINTO Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico)
23/06/2021 15:15 9BCLXM2574 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico)

 
 
Brasília, 22 de junho de 2021.
 
 

NELEIDE ÁBILA
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