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DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

 
 
 
 
Formação e Experiência 

- possuir experiência profissional de, no mínimo, cinco anos em atividades 
correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas 
relacionadas às atribuições e às competências do cargo ou da função; 
- ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS 
de nível 3 ou superior em qualquer Poder, inclusive na administração pública 
indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, três anos; ou 
- possuir título de mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação do 
órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições do cargo ou da 
função. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competências 

- conceber e viabilizar soluções inovadoras diante dos desafios da 
instituição, aproveitando as oportunidades identificadas. 
- tomar decisões assertivas, com respaldo técnico e visão sistêmica, 
gerenciando riscos e estabelecendo prioridades. 
- estabelecer prioridades quanto às ações individuais e conjuntas, a fim de 
garantir qualidade e produtividade. 
- criar as mais diversas estratégias orientadas para potencializar resultados. 
- direcionar a equipe para o alcance de ganhos de qualidade e de eficiência 
constantes, promovendo o desenvolvimento e motivação das pessoas. 
- criar estratégias especiais para conduzir os gestores à eficácia em 
resultados. 
- lidar de forma ágil com assuntos e atribuições diferentes ao mesmo tempo. 
- desenvolver alto grau de compromisso com resultados, de forma a tomar 
todas as providências necessárias para atingir os objetivos. 
- lidar de forma equilibrada com situações que fogem ao seu controle, 
respondendo positivamente às frustrações com capacidade de recuperação 
emocional. 
- saber negociar, buscando um entendimento pacífico. 
- ter uma visão sistêmica da organização, avaliando os impactos de uma 
ação em suas diversas dimensões. 
- ter capacidade para ouvir, argumentar e influenciar as pessoas, 
favorecendo o consenso, tomando decisões orientadas pelos fundamentos 
institucionais. 
- supervisionar a adoção da linha de atuação mais adequada nos processos 
administrativos, de acordo com as orientações da instituição. 
- realizar sustentação oral de forma clara, objetiva, contundente e 
estratégica. 
- agir proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas; 
- analisar riscos, oportunidades e consequências. 
- manter-se atualizado sobre as áreas de atuação da organização. 
- receber feedback com disposição para ouvir e refletir. 

Outros Requisitos 
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Competências 

- criar estratégias especiais para conduzir os gestores à eficácia em 
resultados. 
- estabelecer prioridades quanto às ações individuais e conjuntas, a 
fim de garantir qualidade e produtividade. 
- lidar de forma ágil com assuntos e atribuições diferentes ao mesmo 
tempo. 
- desenvolver alto grau de compromisso com resultados, de forma a 
tomar todas as providências necessárias para atingir os objetivos. 
- criar as mais diversas estratégias orientadas para potencializar 
resultados. 
- direcionar a equipe para o alcance de ganhos de qualidade e de 
eficiência constantes, promovendo o desenvolvimento e motivação 
das pessoas. 
- lidar de forma equilibrada com situações que fogem ao seu controle, 
respondendo positivamente às frustrações com capacidade de 
recuperação emocional. 
- saber negociar, buscando um entendimento pacífico. 
- ter uma visão sistêmica da organização, avaliando os impactos de 
uma ação em suas diversas dimensões. 
- ter capacidade para ouvir, argumentar e influenciar as pessoas, 
favorecendo o consenso, tomando decisões orientadas pelos 
fundamentos institucionais. 
- conceber e viabilizar soluções inovadoras diante dos desafios da 
instituição, aproveitando as oportunidades identificadas. 
- tomar decisões assertivas, com respaldo técnico e visão sistêmica, 
gerenciando riscos e estabelecendo prioridades. 
- supervisionar a adoção da linha de atuação mais adequada nos 
processos administrativos, de acordo com as orientações da 
instituição. 
- realizar sustentação oral de forma clara, objetiva, contundente e 
estratégica. 
- agir proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas; 
- analisar riscos, oportunidades e consequências. 
- manter-se atualizado sobre as áreas de atuação da organização. 
- receber feedback com disposição para ouvir e refletir. 

Outros Requisitos 
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Competências 

- conceber e viabilizar soluções inovadoras diante dos desafios da 
instituição, aproveitando as oportunidades identificadas; 
- tomar decisões assertivas, com respaldo técnico e visão sistêmica, 
gerenciando riscos e estabelecendo prioridades; 
- estabelecer prioridades quanto às ações individuais e conjuntas, a 
fim de garantir qualidade e produtividade. 
- lidar de forma ágil com assuntos e atribuições diferentes ao mesmo 
tempo. 
- desenvolver alto grau de compromisso com resultados, de forma a 
tomar todas as providências necessárias para atingir os objetivos. 
- lidar de forma equilibrada com situações que fogem ao seu controle, 
respondendo positivamente às frustrações com capacidade de 
recuperação emocional; 
- ter uma visão sistêmica da organização, avaliando os impactos de 
uma ação em suas diversas dimensões. 
- ter capacidade para ouvir, argumentar e influenciar as pessoas, 
favorecendo o consenso, tomando decisões orientadas pelos 
fundamentos institucionais; 
- realizar sustentação oral de forma clara, objetiva, contundente e 
estratégica; 
- agir proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas; 
- analisar riscos, oportunidades e consequências; 
- manter-se atualizado sobre as áreas de atuação da organização; e 
- receber feedback com disposição para ouvir e refletir. 

Outros Requisitos 
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Competências 

- conceber e viabilizar soluções inovadoras diante dos desafios da 
instituição, aproveitando as oportunidades identificadas; 
- tomar decisões assertivas, com respaldo técnico e visão sistêmica, 
gerenciando riscos e estabelecendo prioridades; 
- estabelecer prioridades quanto às ações individuais e conjuntas, a 
fim de garantir qualidade e produtividade. 
- lidar de forma ágil com assuntos e atribuições diferentes ao mesmo 
tempo. 
- desenvolver alto grau de compromisso com resultados, de forma a 
tomar todas as providências necessárias para atingir os objetivos. 
- lidar de forma equilibrada com situações que fogem ao seu controle, 
respondendo positivamente às frustrações com capacidade de 
recuperação emocional; 
- ter uma visão sistêmica da organização, avaliando os impactos de 
uma ação em suas diversas dimensões. 
- ter capacidade para ouvir, argumentar e influenciar as pessoas, 
favorecendo o consenso, tomando decisões orientadas pelos 
fundamentos institucionais; 
- realizar sustentação oral de forma clara, objetiva, contundente e 
estratégica; 
- agir proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas; 
- analisar riscos, oportunidades e consequências; 
- manter-se atualizado sobre as áreas de atuação da organização; e 
- receber feedback com disposição para ouvir e refletir. 

Outros Requisitos 

 

 





2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências 

- criar as mais diversas estratégias orientadas para potencializar 
resultados. 
- agir proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas; 
- analisar riscos, oportunidades e consequências. 
- manter-se atualizado sobre as áreas de atuação da organização. 
- receber feedback com disposição para ouvir e refletir. 
- estabelecer prioridades quanto às ações individuais e conjuntas, a 
fim de garantir qualidade e produtividade. 
- lidar de forma equilibrada com situações que fogem ao seu controle, 
respondendo positivamente às frustrações com capacidade de 
recuperação emocional. 
- saber negociar, buscando um entendimento pacífico. 
- desenvolver alto grau de compromisso com resultados, de forma a 
tomar todas as providências necessárias para atingir os objetivos. 
- ter uma visão sistêmica da organização, avaliando os impactos de 
uma ação em suas diversas dimensões. 
- ter capacidade para ouvir, argumentar e influenciar as pessoas, 
favorecendo o consenso, tomando decisões orientadas pelos 
fundamentos institucionais. 
- conceber e viabilizar soluções inovadoras diante dos desafios da 
instituição, aproveitando as oportunidades identificadas. 
- tomar decisões assertivas, com respaldo técnico e visão sistêmica, 
gerenciando riscos e estabelecendo prioridades. 
- supervisionar a adoção da linha de atuação mais adequada nos 
processos de trabalho, de acordo com as orientações da instituição. 
- direcionar a equipe para o alcance de ganhos de qualidade e de 
eficiência constantes, promovendo o desenvolvimento e motivação 
das pessoas. 
- realizar sustentação oral de forma clara, objetiva, contundente e 
estratégica. 

Outros Requisitos 
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Competências 

- direcionar a equipe para o alcance de ganhos de qualidade e de 
eficiência constantes, promovendo o desenvolvimento e motivação 
das pessoas; 
- lidar de forma equilibrada com situações que fogem ao seu controle, 
respondendo positivamente às frustrações com capacidade de 
recuperação emocional; 
- ter capacidade para ouvir, argumentar e influenciar as pessoas, 
favorecendo o consenso, tomando decisões orientadas pelos 
fundamentos institucionais; 
- conceber e viabilizar soluções inovadoras diante dos desafios da 
instituição, aproveitando as oportunidades identificadas; 
- tomar decisões assertivas, com respaldo técnico e visão sistêmica, 
gerenciando riscos e estabelecendo prioridades; 
- supervisionar as análises da repercussão de uma determinada tese 
em relação a outras atuações/entendimentos da AGU, no âmbito do 
contencioso. 
- supervisionar a adoção da linha de atuação mais adequada nos 
processos administrativos, de acordo com as orientações da 
instituição. 
- realizar sustentação oral de forma clara, objetiva, contundente e 
estratégica; 
- agir proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas; 
- compartilhar conhecimentos com a equipe; 
- analisar riscos, oportunidades e consequências; 
- manter-se atualizado sobre as áreas de atuação da organização; 
- receber feedback com disposição para ouvir e refletir; 
- saber negociar, buscando um entendimento pacífico; e 
- ter uma visão sistêmica da organização, avaliando os impactos de 
uma ação em suas diversas dimensões. 

Outros Requisitos 

 

 


