
COMUNICADO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS - Nº 01/2022

A Advocacia Geral da União - AGU e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, nos
termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, torna pública a prorrogação do
período de inscrições e provas e consequentemente das alterações das demais etapas.

.

ONDE SE LÊ:

2.3. A inscrição e prova online serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.ciee.org.br, que estarão disponíveis do dia 05/01/2022 às 23h59 (horário de Brasília) do
dia 18/01/2022, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de
inscrição.

5.1. O gabarito (espelho da prova) estará disponível no dia 19/01/2022, no site do CIEE
(www.ciee.org.br) no espaço do candidato.

5.2. Será admitido recurso quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser
encaminhados eletronicamente até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 20/01/2022 para o
endereço recursos@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do
CIEE www.ciee.org.br.

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos recursos
serão feitas em 01/02/2022.

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico eucandidato@ciee.ong.br, no dia 02/02/2022.

5.12. A publicação da lista de classificação final será feita em 07/02/2022.

LEIA-SE:

2.3. A inscrição e prova online serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.ciee.org.br, que estarão disponíveis do dia 05/01/2022 às 23h59 (horário de Brasília) do
dia 01/02/2022, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de
inscrição.

5.1. O gabarito (espelho da prova) estará disponível no dia 02/02/2022, no site do CIEE
(www.ciee.org.br) no espaço do candidato.

http://www.ciee.org.br


5.2. Será admitido recurso quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser
encaminhados eletronicamente até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 03/02/2022 para o
endereço recursos@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do
CIEE www.ciee.org.br.

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos recursos
serão feitas em 16/02/2022.

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico eucandidato@ciee.ong.br, no dia 17/02/2022.

5.12. A publicação da lista de classificação final será feita em 22/02/2022.

Brasília, 18 de Janeiro de 2022

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

http://www.ciee.org.br

