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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SAUS QUADRA 01 BL OCO A, ED. DARCY RIBEIRO - BAIRRO AS A SUL , BRASÍLIA /DF,
CEP 70070-905
TELEFONE: 61 2020-7018 - WWW.CGU.GOV.
ALTERAÇÃO DO EDITAL 08/2019
Em razão do elevado quantitativo de participantes do processo seletivo, o cronograma inicial passa a vigorar
com os seguintes prazos:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção interna será realizada em 3 (três) etapas:
i) Submissão de currículos e cartas de interesse: até 24/05/2019 (etapa finalizada);
ii) Avaliação dos currículos e cartas de interesse: 27 a 14/06/2019 e
iii) Entrevista individual com os candidatos pré-selecionados: 17 a 28/06/2019.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os candidatos participantes do processo seletivo que forem selecionados para a etapa seguinte serão
informados através de e-mail individual no qual foram enviados o currículo e a carta de interesse.
Após o cumprimento das etapas previstas neste Edital, a COGEP/DGI/SE/CGU irá, em colaboração com as
unidades demandantes, aprovar e classificar os candidatos com o perfil adequado ao preenchimento das
vagas.
Aqueles que não atenderem aos requisitos do Edital serão desclassificados.
A candidatura não gera qualquer compromisso por parte desta Controladoria com o candidato.
Após o resultado do processo seletivo, os candidatos selecionados terão sua alteração de lotação ou
exercício, conforme disciplina o instituto de movimentação para compor força de trabalho na Portaria nº 193,
de 3 de julho de 2018.
O processo de seleção será conduzido pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Diretoria de Gestão
da Interna da Secretaria-Executiva (COGEP/DGI/SE) em parceria com as unidades solicitantes.
Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela COGEP/DGI/SE/CGU.
Observação: a competência para realizar a movimentação de servidores é do Ministério da Economia.

Documento assinado eletronicamente por SIMEI SUSA SPADA, Coordenador-Geral de Gestão de
Pessoas, em 07/06/2019, às 14:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º,
do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.
https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1251776&infra_siste…
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir
informando o código verificador 1133012 e o código CRC 6CCBBEFB
Referência: Processo nº 00190.102598/2019-07
SEI nº 1133012
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