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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

EDITAL n° 01/2018 - PROCESSO DE ESCOLHA DOS DEFENSORES 
PÚBLICOS QUE INTEGRARÃO O CONSELHO DELIBERATIVO DA 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ 

PERÍODO DE 25/05/2018 a 27/03/2019 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Resolução CSDPE 
n° 007/2006, alterada pela Resolução CSDPE n° 095/2018, publicada no Diário Oficial 
n° 71 de 17/04/2018, torna pública abertura de período de inscrição para os Defensores 
Públicos que desejem compor o Conselho Deliberativo da Escola Superior da 
Defensoria Pública - ESDEPI, obedecendo-se, além das disposições cabíveis à espécie, 
as condições a seguir estabelecidas: 

DAS VAGAS: 
Estão disponíveis para serem preenchidas pelo procedimento previsto neste Edital 02 
(duas) vagas para membros do Conselho Deliberativo da ESDEPI, a serem ocupadas 
por Defensores Públicos, escolhidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, 
conforme previsto no art. 8° da Resolução n 007/2006 do CSDPE. 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 23/04/2018 a 27/04/2018, das 07:30 às 
13:30 horas, por meio de requerimento dirigido à Presidente do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, a ser entregue no Setor de Protocolo do Núcleo Central da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí ou encaminhado pelo e-mail 
conselhosuperiordpepi®gmail.com.  

i 
3.1 O requerimento de inscrição deverkdemonstrar a observância dos seguintes critérios 
previstos no art. 8° da Resolução n° 007/2006 do CSDPE: 

a) 	TerVi,pelõ-i-menos, 5 (cinco)...anos de efetivo exercício na carreira 
de Defensor-Público "---- 
b) \  Não se encontrar afastado de /suas atribuições por qualquer 
motivo; 

Jslão ter sido punido por /nenhum processo admirfit nt—stivo 
( 	\ 	d isciplinar nos últimos 5 (cinco) anás; 

_\ d) 	,) Ter titulacao:academica mrpuna de especialista em Direito. ..) 
I 	\-.._ 

/ 
4.1 gs-D6fensores Públicos, inscritos serão classificados de acordo com os -seguintes - -,... 
crifgios: . 	 / 
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Havendo mais de um Defensor Público inscrito em uma mesma vaga, será 
selecionado aquele que tiver maior titulação acadêmica, prevalecendo o Doutor 
em relação ao Mestre e este em relação ao Especialista; 

Persistindo-se o empate, resolver-se-á pelo critério de maior tempo na 
carreira; 

Ainda em caso empate, após os dois critérios supramencionados, utilizar-se-á 
a quantidade de participações nas atividades oferecidas pela ESDEPI. 

4.2 A lista com o nome dos Defensores inscritos será publicada no site da Instituição. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 As atribuições dos 02 (Dois) Defensores Públicos escolhidos pelo CSDPE para 
compor o Conselho Deliberativo da ESDEPI são as previstas no art. 90  da Resolução n° 
007/2006. 

5.2 Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação do presente, 
que começará a fluir a partir de sua publicação no site da Instituição, que será decidida 
na sessão do dia 11/05/2018 pelo CSDPE na sessão de escolha. 

5.3 Ao final da sessão do CSDPE (dia 11/05/2018), será proclamado imediatamente o 
resultado e após a aprovação da respectiva ata, será publicado o resultado no site da 
Instituição. 

5.4 A posse ocorrerá na sessão do Conselho do dia 25/05/2018. 

5.5 Os casos omissos serão decididos pelo CSDPE. 

Sala de Reuniões do Conselho-  Sup-krior da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí, em 19 de abril de 2018. 

\Francisca Hilde 1 Le.1  Evangelista-Nunes 
"-"--...„Defens ra Pública.Gef‘l 

Presidente do COriselho-Supérib-r-da Defensoria Pública 
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