INFORMATIVO
EXTRAORDINÁRIO

PRORROGADA INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO

GSISTE
Está em andamento o processo seletivo para concessão de GSISTE nível médio e superior!
GSISTE é a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da
Administração Federal. O Edital nº 1, de 20 de maio de 2016, foi republicado no Boletim de
Serviço nº 22, de 30/05/2016 e está disponível no Portal Gestão de Pessoas, no menu
esquerdo sob o nome “Processo Seletivo – GSISTE” .

O processo ocorre em 4 etapas:
Recebimento das manifestações de interesse: 30/05 a 10/06/2016;
Análise dos formulários de inscrição: 13/06 a 17/06/2016;
Entrevista: 20/06 a 24/06/2016; e
Resultado: 30/06/2016.

QUAL A SUA DÚVIDA?
Onde ficam as Unidades em que os
servidores selecionados atuarão?
R: Os servidores selecionados
exercerão suas atividades na
AGU em Brasília – DF no Ed. Sede
II (SIG Quadra 6, Lote 800). O
selecionado para ocupar a
GSISTE de nível médio ficará em
exercício na Coordenação-Geral
de Gestão de Pessoas e aquele
selecionado para a vaga da
GSISTE de nível superior ficará
em exercício na Diretoria de
Planejamento, Orçamento e
Gestão.

Vou me candidatar à GSISTE de nível
médio. É obrigatório ter graduação?
R: Não. O Edital nº 01, de 2016, prevê no
item 6 os requisitos e o perfil
esperado. Os requisitos são
obrigatórios, de modo que o
candidato que não os comprovar será
excluído do processo seletivo

Onde encontro o edital?
R: O Edital nº 1, de 20 de maio de 2016, foi
republicado no Boletim de Serviço nº 22, de
30/05/2016 e está disponível no Portal Gestão de
Pessoas, no menu esquerdo sob o nome “Processo
Seletivo – GSISTE”

Sou servidor ocupante de cargo efetivo de nível
superior. Posso me candidatar à percepção da
GSISTE de nível médio?
R: Não. O servidor que ocupe cargo efetivo de nível
superior somente poderá se candidatar à vaga da
GSISTE de nível superior e, da mesma forma, o
servidor ocupante de cargo efetivo de nível
intermediário poderá concorrer à vaga da GSISTE de
nível médio, apenas.

Como faço para me inscrever?
R: A inscrição no processo seletivo deverá ser feita
por meio do encaminhamento do Formulário de
Inscrição, constante do Anexo I do Edital,
juntamente com os documentos comprobatórios,
para o e-mail cogep.sga@agu.gov.br . Escrever no
assunto do e-mail “Processo Seletivo – GSISTE”.

