Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Santa Catarina

PORTARIA n. 00004/2018/GAB/PFUFSC/PGF/AGU de 31 de agosto de 2018
Define as atribuições dos cargos de ViceProcurador-Chefe
(Coordenador
Jurídico)
da
Procuradoria Federal Junto à Universidade Federal
de Santa Catarina.
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA, nomeado pela Portaria n. 1.114, de 16 de junho
de 2016, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
publicada no Diário Oficial da União, em 17 de junho de 2016, Seção n. 2, p. 2, no
uso das atribuições conferidas pelo Art. 31, inciso I, da Portaria AGU/PGF n. 172,
de 21 de março de 2016, e pelo Art. 8º, da Portaria Conjunta n. 1/PF-UFSC/GR, de
13 de abril de 2017,[1] RESOLVE:
Art. 1º Ficam definidas as atribuições do cargo de Vice-Procurador-Chefe
(Coordenador Jurídico) da Procuradoria Federal Junto à Universidade Federal de
Santa Catarina, nos termos do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Juliano Scherner Rossi
Procurador-Chefe

Notas
1. Conforme Art. 8º, da Portaria Conjunta n. 1/PF-UFSC/GR, de 13 de maio de
2017: “Compete privativamente ao Procurador-Chefe da PF-UFSC representá-la,
dispor sobre sua estrutura organizacional, planejar, organizar, dirigir e controlar
seus serviços, gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos à disposição
da PF-UFSC e expedir os atos normativos relativos a essas atribuições. Parágrafo
único. Os atos que dispuserem sobre a organização e estrutura da PF-UFSC serão
publicados no Boletim Oficial da UFSC para que tenham eficácia em relação à
UFSC.”
Publicação:
Boletim de Serviço Eletrônico (BSE) AGU n. 38/2018 (17.09.2018)
Boletim Oficial UFSC n. 103/2018 (05.09.2018)
A consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante
o
fornecimento
do
Número
Único
de
Protocolo
(NUP)
00914000118201619 e da chave de acesso ea7d13a9.
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ANEXO
Cargo
VICE-PROCURADOR-CHEFE (COORDENADOR JURÍDICO)
Localização de Exercício
Vice-Procuradoria Federal
(Coordenadoria Jurídica) (VPCJ/PF/GR)

Superior Imediato
Procurador-Chefe

Grupo
Função Gratificada Específica
de Instituição de Ensino – FG 1

Descrição Sumária
Substituto natural e imediato do Procurador-Chefe; coordenar a defesa judicial da UFSC junto aos
órgãos do contencioso; exercer a consultoria e o assessoramento jurídico em educação, ciência,
cultura e tecnologia; assessoramento jurídico das autoridades da UFSC na prestação de
informações em juízo; homologação da frequência dos servidores do Gabinete.
Tarefas detalhadas
a. Substituir o Procurador-Chefe nos seus impedimentos e afastamentos (função de substituto
eventual).
b. Orientar tecnicamente e supervisionar a Assessoria de Gabinete na prestação de subsídios à
defesa da União, de informações em juízo e na de cumprimento de decisões judiciais.
c. Coordenar as ações junto aos órgãos de representação judicial na defesa dos interesses da
UFSC em juízo.
d. Responder às consultas encaminhadas, prestar-lhe assessoramento jurídico e dirigir as ações
de advocacia preventiva nas matérias que envolvam a aplicação da legislação da matéria
finalística da UFSC (educação, ciência, cultura e tecnologia).
e. Assessorar as autoridades da UFSC na prestação de informações em juízo e na solicitação de
representação judicial e extrajudicial à AGU.
f. Analisar os processos judiciais em que a UFSC seja parte para seu acompanhamento, inclusive
de solicitação de acompanhamento prioritário ao órgão de representação judicial.
g. Consolidar o encaminhamento de informações solicitadas por órgãos internos ou externos.
h. Organizar e coordenar o serviço de inteligência processual da PFUFSC.
i. Supervisionar, homologar a frequência e estabelecer as atribuições de servidores técnicos
administrativos, estagiários e bolsistas em exercício no Gabinete, e, com o auxílio dos demais
Procuradores Federais, dos das demais unidades da PFUFSC em que atuem;
j. Requisitar aos Núcleos Jurídico-Temáticos, nas matérias de suas competências, assessoramento
técnico-jurídico na prestação de informações em juízo ou em atividades específicas;
k. Auxiliar o Procurador-Chefe em suas atribuições.
l. Exercer as competências que lhe forem delegadas pelo Procurador-Chefe.

Legislação: Portaria n. 00006/2017/GAB/PFUFSC/PGF/AGU de 12 de julho de 2017.
Escolaridade
Curso de graduação completo em Direito. Atribuída exclusivamente a membros das carreiras da
Advocacia-Geral da União (Procurador Federal, Advogado da União, Procurador da Fazenda
Nacional ou Procurador do Banco Central).
Experiência profissional
O pleno exercício da ocupação é atingido após prática profissional superior a cinco anos, dos quais
preferencialmente dois anos na consultoria jurídica.
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