
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

EDITAL GDPG N° 028 /2017, de 13 de dezembro de 2017. 

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 13, inciso XII, 

da Lei Complementar n°059/2005. 

CONSIDERANDO o constante no Ofício n(-). 1141/2017/GABDEPEN/DEPEN-MJ, encaminhado 

pelo Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional à Presidência do Colégio Nacional 

dos Defensores Públicos Gerais — CONDEGE, solicitando a indicação de Defensores Públicos 

Estaduais para participação nas atividades do Projeto "Defensoria sem Fronteiras", a ser 

realizado no Estado de Rondônia, 

RESOLVE: 

ABRIR INSCRIÇÕES para os Defensores Públicos do Estado do Piauí interessados em atuar no 

referido Projeto, na localidade e período abaixo especificados, obedecendo-se, além das 

disposições cabíveis à espécie, as condições a seguir estabelecidas: 

1.DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS: 

1.1 Estão abertas 02 (duas) vagas para o Estado do Piauí aos Defensores interessados em 

participar das atividades do Projeto "Defensoria sem Fronteiras", entre os dias 24/01/2018 a 

07/02/2018, no Estado de Rondônia — RO, para atuar em Força-Tarefa na área criminal. 

DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido à Defensora Pública-Geral 

entre os dias 13 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017, das 7h3Omin. às 

13h3Omin., no setor de protocolo do Núcleo Central da DPE/PI ou encaminhados para o e- 

mail defensoriapublica@defensoria.pi.def.br; 

2.2. Poderão concorrer todos os Defensores Públicos interessados; 

2.3. Não poderão se inscrever os Defensores Públicos que estejam designados para realizar 

Sessão do Tribunal do Júri ou audiências criminais com Réu preso, no período de realização do 

aludido Projeto, nas Comarcas em que atuam, seja como Titular ou como Substituto. 

DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

3.1. Considerando a disponibilidade de 50 (cinquenta) vagas para todo Brasil, estarão 

inscritos os 50 (cinquenta) primeiros Defensores Públicos Estaduais que manifestarem 
interesse, de qualquer dos Estados da Federação, salientando-se que o número de inscritos 

por cada Estado é suscetível de avaliação pelo Ministério da Justiça, podendo ser 

relativizado. 
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3.2. Havendo mais de 02 (dois) Defensores Públicos inscritos, terão preferência os Defensores 

que forem mais antigos na carreira e, persistindo o empate, resolver-se-á, sucessivamente, 
pelos seguintes critérios: Defensores que encaminharam previamente o formulário para 

participação no Programa "Defensoria sem Fronteiras", maior tempo de serviço público no 

Estado, maior tempo de serviço público em geral e o de maior idade. 

3.3. Os nomes dos Defensores inscritos serão divulgados no site da Defensoria Pública logo 

após o encerramento das inscrições. 

DOS DIREITOS: 

4.1. Os Defensores Públicos selecionados serão liberados de suas atividades inerentes ao seu 

órgão de execução de origem, naqueles dias em que estarão trabalhando à disposição do 

Projeto "Defensoria sem Fronteiras", tendo direito a: 
I — Pagamento de passagens aéreas pelo Departamento Penitenciário Nacional — DEPEN e 

de parte das diárias, estas nos valores pagos ordinariamente pelo Ministério da Justiça. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1. O prazo para inscrições começará a fluir a partir da publicação deste Edital no site da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

5.2. Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral. 

\ Francisca Hil ,  41ff e ,  Evangelista Nunes 
Defensora Públi a Geral do Estado do Piauí 
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