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EDITAL Nº 2/AGU, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2018

A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU, no uso de suas atribuições,
torna pública a Retificação do Edital do Concurso Público 01/2018.

1 - A descrição sumária das atividades do cargo de Analista Técnico-Administrativo, prevista no subitem 2.2 do Edital nº
01/2018, passa a ter a seguinte redação:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades voltadas ao planejamento, supervisão, coordenação,
controle, acompanhamento e à execução de atividades de atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de
nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos e entidades da administração
pública federal, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas
as atividades privativas de Carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução
dessas atividades.

2 - O requisito de formação, a descrição sumária das atividades e a carga horária do cargo de Técnico em Comunicação
Social, previstos no subitem 2.7 do Edital nº 01/2018, passam a ter a seguinte redação:

REQUISITO: diploma, devidamente registrado no Ministério da Educação, de conclusão curso de graduação de nível
superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC) e registro profissional de jornalista no órgão competente do Ministério do Trabalho.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar atividades que envolvam a coleta, produção, revisão e edição de
notícias voltadas à divulgação oficial da competência constitucional da Advocacia-Geral da União em matérias de seu interesse, por
meio da imprensa escrita, falada e televisionada, com a aplicação de técnicas de redação jornalística; prestar assessoramento em
atividades específicas de jornalismo e de assessoria de imprensa; analisar mídias divulgadas a respeito da Instituição, interpretando
e avaliando a cobertura jornalística; propor editorial adequado à missão, à visão e aos valores institucionais; usar, de maneira eficaz,
os recursos de rádio, TV, endereços eletrônicos e outros meios de divulgação e de comunicação; desenvolver o planejamento
estratégico de comunicação institucional; propor novos canais de comunicação com os diversos públicos da instituição, quando
necessário, e o aperfeiçoamento dos já existentes; identificar e analisar as necessidades institucionais quanto à criação de
identidades visuais e de campanhas; coordenar a criação e desenvolvimento de peças para campanhas publicitárias institucionais
internas e externas, projetos, programações visuais e produções gráficas; implementar ações de publicidade, propaganda, marketing
e projetos institucionais; coordenar a elaboração de projetos de layout para sítios web, que utilizem conceitos e padrões de
arquitetura da informação, usabilidade e acessibilidade; gerenciar o conteúdo web; planejar, coordenar, orientar e controlar as ações
de relações públicas; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas, levantamentos e relatórios para avaliação e aprimoramento das
ações de divulgação e comunicação social; implementar programas e ações que promovam a integração, motivação e
conscientização do público interno; aplicar normas de cerimonial e protocolo; planejar, organizar e executar eventos institucionais;
realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática; operar equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos
informatizados na execução de suas atividades; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade da função que
venham a ser determinadas pela autoridade superior.

JORNADA DE TRABALHO: 25 horas semanais.
3 - O Edital nº 01/2018 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação.

ISABELLA MARIA DE LEMOS
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