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EDITAL DGEP/SGA/AGU Nº 14, DE 20 DE ABRIL 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 e na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, o processo
administrativo nº 00405.008323/2021-21 e o Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de 2021, publicado no Diário
Oficial da União em 16 de abril de 2021, resolve:

 
I - INCLUIR no subitem 2.18 do Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de 2021, a seguinte alínea:
e) certidão emitida por órgão público que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie

do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando se tratar de esfera pública.
 
II - RETIFICAR o subitem 5.2 do Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de 2021, passando a

constar a seguinte redação:
Onde se lê:
5.2. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, impreterivelmente, a partir da 10h do dia 16 de

abril de 2021, até às 23h59 do dia 30 de abril de 2021, horário de Brasília/DF, exclusivamente via internet, por meio da
Plataforma do Processo Seletivo Simplificado AGU 2021, no endereço eletrônico https://www.gov.br/agu/pt-
br/concursos.

Leia-se:
5.2. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, impreterivelmente, a partir do dia 22 de abril

de 2021 até às 23h59 do dia 28 de abril de 2021, horário de Brasília/DF, exclusivamente via internet, por meio da
Plataforma do Processo Seletivo Simplificado AGU 2021, no endereço eletrônico https://www.gov.br/agu/pt-
br/concursos.

 
III - RETIFICAR o subitem 6.1 do Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de 2021, passando a

constar a seguinte redação:
Onde se lê:
6.1. As etapas do presente Processo Seletivo Simplificado seguirão o cronograma abaixo:
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Leia-se:
6.1. As etapas do presente Processo Seletivo Simplificado seguirão o cronograma abaixo:

 
IV - RETIFICAR o subitem 8.8.1 do Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de 2021, passando a

constar a seguinte redação:
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Onde se lê:
8.8.1 Para o cargo de Atividades Técnicas de Formação Específica (profissional de apoio) - Pré-requisito:

Nível Médio:

Item Títulos / Experiência
Profissional Comprovação Pontuação

Unitária
Pontuação
Máxima

 Formação Acadêmica reconhecida pelo Ministério da Educação

 Doutorado Completo

Título de Doutor em qualquer
área de atuação, concluído até
a data do envio do documento
comprobatório.*

2,00
pontos

2,00
pontos

 Mestrado Completo

Título de Mestre em qualquer
área de atuação, concluído até
a data do envio do documento
comprobatório. *

1,50
ponto

1,50
ponto

 Especialização Lato
Sensu

Lato Sensu em qualquer área
de atuação, concluído até a
data do envio do documento
comprobatório.**

1,00
ponto

2,00
pontos

 Experiência Prévia

 

Experiência prévia
além do mínimo de 1
(um) ano relacionada a
triagem e tratamento de
processos judiciais

Para cada 1 (um) ano de
experiência que excede ao
tempo mínimo exigido no
ANEXO II, até o limite de 8
anos de experiência
comprovada***

1,00
ponto

8,00
pontos

* Para comprovação de Doutorado e/ou Mestrado o candidato deverá apresentar
Diploma devidamente registrado de conclusão do curso ou Certificado/Declaração
acompanhado de Histórico Escolar do Curso, reconhecido pelo MEC.
** Para comprovação de especialização Lato Sensu o candidato deverá apresentar
Certificado de Conclusão de curso de pós graduação Lato Sensu ou Declaração
acompanhada de Histórico escolar do Curso, com carga horária mínima de 360
horas, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2007.
*** Para a comprovação da experiência profissional o candidato deverá apresentar
documentação exigida conforme item 2.18 deste Edital.

 
Leia-se:
 

Item Títulos / Experiência
Profissional Comprovação Pontuação

Unitária
Pontuação
Máxima

 Formação Acadêmica reconhecida pelo Ministério da Educação

 Graduação

Graduação em qualquer área
de atuação, concluído até a
data do envio do documento
comprobatório. *

1,00 2,00

 Experiência Prévia

 

Experiência prévia
além do mínimo de 1
(um) ano, relacionada
a triagem e tratamento
de processos judiciais

Para cada 1 (um) ano de
experiência que excede ao
tempo mínimo exigido no
ANEXO II, até o limite de 8
anos de experiência
comprovada***

1,00
ponto

8,00
pontos

* Para comprovação de Graduação, o candidato deverá apresentar Diploma
devidamente registrado de conclusão do curso ou Certificado/Declaração,
acompanhado de Histórico Escolar do Curso, reconhecido pelo MEC.
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*** Para a comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar
documentação exigida, conforme item 2.18 deste Edital.

 
V- As demais disposições constantes do Edital DGEP/SGA/AGU nº 6, de 13 de abril de

2021 permanecem inalteradas.
 

 
NELEIDE ÁBILA

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00405008323202121 e da chave de acesso 728494e6

 

Documento assinado eletronicamente por NELEIDE ABILA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 616151097 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): NELEIDE ABILA. Data e Hora: 20-04-2021 19:52.
Número de Série: 32792613993484197138692171260. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


