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EDITAL DE PESSOAL Nº 08/2022 

 

Processo seletivo para o exercício de função comissionada de Assistente Nível III (FC-3), no
Laboratório de Inovação e Aprendizagem (InovaEscola).

 

A Secretaria de Educação, Conhecimento e Inovação da Escola Superior do
Ministério Público da União abre inscrição para processo de seleção de profissionais para exercer a
função comissionada de Assistente Nível III, FC-3, no Laboratório de Inovação e
Aprendizagem (InovaEscola), da Assessoria de Estratégia e Inovação Institucional.

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 ações do planejamento acadêmico; gerir
políticas relativas à inovação, à gestão estratégica e à gestão da informação e do conhecimento, bem
como dirigir os serviços informacionais, incluindo a biblioteca e pesquisa, gestão documental e gestão do
conhecimento. 

3. Sobre a Assessoria de Estratégia e Inovação Institucional

A Assessoria de Estratégia e Inovação Institucional (ASSEIN/SECIN) é responsável
pela coordenação e gerência das ações de planejamento institucional, bem como promover a cultura
institucional de inovação no âmbito da Escola Superior do Ministério Público da União e do Ministério
Público da União.



4. Sobre o Laboratório de Inovação e Aprendizagem

O Laboratório de Inovação e Aprendizagem (LIA/ASSEIN) é responsável pelo
auxílio e acompanhamento das atividades de inovação no âmbito da ESMPU e MPU, disseminando as
ferramentas, metodologias e tecnologias voltadas para a inovação.

5. Quem pode se candidatar

 Servidores do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério
Público ou de outros órgãos da Administração Pública Federal.

6. Vagas/Retribuição Financeira

- 01 (uma) vaga de Assistente Nível III - FC-3 (R$ 1.692,32)

7. Competências desejáveis para atuação no LIA/ASSEIN:

- Iniciativa e proatividade;

- Empatia e cordialidade;

- Agilidade e flexibilidade de pensamento;

- Boa comunicação;

- Habilidade para redação de textos;

- Senso de equipe e capacidade de colaboração;

- Abertura ao novo;

- Disponibilidade para aprender coisas novas;

- Boa organização;

- Boa capacidade de reconhecer e gerir emoções; e

- Autorresponsabilidade e comprometimento.

8. Jornada de trabalho

7 horas diárias, com flexibilidade de trabalho híbrido, de segunda a sexta-feira.



9. Como se inscrever?

Envie seu currículo para dgp@escola.mpu.mp.br como assunto "Seleção
LIA (InovaEscola)" e coloque no corpo do e-mail:

- Nome completo;

- Telefone para contato; e

- Minibiografia (descreva, em até 100 palavras, quem é você e suas experiências de
trabalho ou faça um pequeno vídeo de até 02 minutos falando sobre você, como preferir).

10. Prazos

- Data de abertura do edital:  27/06/2022;

- Prazo para inscrição (envio de Currículo): 27/06 a 08/07;

- Triagem curricular: 11/07 a 12/07;

- Data provável da realização das entrevistas: 13/07 a 15/07; e

- Data provável do resultado final da seleção: 18/07.

Documento assinado eletronicamente por Alcides Martins , Diretor-Geral, em 28/06/2022, às
11:11 (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 0345702 e o código
CRC E75B5B7B.
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