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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

DIRETORIA-GERAL

EDITAL DE PESSOAL Nº 05/2020 

A Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação (SECIN) da Escola Superior
do Ministério Público da União (ESMPU) abre inscrição para processo de seleção de profissionais
interessados em comunicação científica para compor a equipe da Coordenadoria de Gestão da
Informação e do Conhecimento na Divisão de Desenvolvimento Científico.

1.  Sobre a Escola Superior do Ministério Público da União 

A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) é uma instituição
governamental de ensino e pesquisa voltada para a profissionalização de membros e servidores do
Ministério Público da União (MPU), para que possam atuar de forma mais eficiente e eficaz na
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

2. Sobre a Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação 

A Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação (SECIN), entre outras
atribuições regimentais, é responsável por coordenar e gerir as ações de planejamento acadêmico,
promover a criação ou a alteração de regulamentos acadêmicos e de desenvolvimento científico, bem
como dirigir os serviços de desenvolvimento científico e aprovar os projetos de publicação e a sua
pertinência às linhas editoriais da ESMPU.

3. Sobre a Divisão de Desenvolvimento Científico

A Divisão de Desenvolvimento Científico (DIDEC) é responsável, dentre outras
atribuições, por elaborar o calendário acadêmico das atividades de pesquisa científica aplicada;
gerenciar as políticas e regulamentos de desenvolvimento científico; dirigir o processo de formação
científica continuada; supervisionar a organização e a divulgação dos dados e do conhecimento
científico produzido.   

A DIDEC é composta por dois Núcleos: o Núcleo de Pesquisa Científica Aplicada
(NPCA) e o Núcleo de Comunicação Científica (NUCOC)

4. Sobre o Núcleo de Comunicação Científica- DIDEC/NUCOC



23/09/2020 SEI/ESMPU - 0241655 - Edital de Pessoal

https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=261488&infra… 2/3

O Núcleo de Comunicação Científica (NUCOC) é responsável por elaborar e
implantar a política de comunicação científica e a política editorial de publicações; elaborar o
planejamento editorial e supervisionar os projetos editoriais de publicações científicas; conduzir o
processo de seleção e indicação de trabalhos científicos para publicação; executar atividades de
apoio técnico à publicação da produção científica, garantindo sua conformidade a critérios de
estratificação da qualidade da produção intelectual definidos pelo órgão brasileiro responsável ou
por órgão internacional previamente definido pela ESMPU; assegurar a veiculação oficial amparada
pela prévia formalização documental necessária à proteção autoral; controlar a aplicação do
orçamento destinado à comunicação científica e alimentar o sistema de controle orçamentário; além
de propor a produção científica conjunta com outras instituições para fins de publicação em parceria.

5. Perfil do profissional a ser selecionado

 Ser servidor do Ministério Público da União ou do Judiciário (federal)

 

6. Competências desejáveis ao cargo

Capacidade de iniciativa;
Comunicação e experiência com trabalho em equipe;
Desejável conhecimento em processo de pesquisa e publicação científica; e
Desejável experiência em gestão e/ou coordenação de projetos.

 

7. Jornada de trabalho

7 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

 

8. Como se inscrever?

Envie seu currículo para dgp@escola.mpu.mp.br como assunto "Seleção DIDEC" e coloque no corpo
do e-mail:
Nome completo 
Telefone para contato
Mini Bio (descreva, em até 100 palavras, quem é você ou faça um pequeno vídeo de até 02 minutos
falando sobre você, como preferir

 

9. Prazos

 Data de abertura do edital: 22 de setembro de 2020
Prazo para inscrição (envio de Currículo): até 30 de setembro de 2020
Triagem curricular: 1 a 2 de outubro de 2020
 Data provável da realização das entrevistas: 5 a 9 de outubro de 2020
Data provável do resultado final da seleção: 13 de outubro de 2020sei

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vinícius Alves Ribeiro, Secretário de Educação,
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Conhecimento e Inovação, em 21/09/2020, às 19:47 (horário de Brasília), conforme a Portaria
ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gustavo Gonet Branco, Diretor-Geral, em
22/09/2020, às 17:25 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0241655 e o código
CRC 751026AA.
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