
ESDEPI 

VII TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS VOLUNTÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PIAUÍ 

EDITAL 003/2018  
Proc. Administrativo n°. 02028/2018 

A Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí (ESDEPI), no uso de suas atribuições e em 
conformidade com a Portaria GDPG N°. 536/2018, que altera a Portaria GDPG N° 035/2016, que regulamenta a 
jornada de trabalho e o controle de frequência dos servidores, colaboradores terceirizados e estagiários lotados na 
Defensoria Pública do Estado do Piauí e dá outras providências, publicada em 31 de Agosto de 2018, torna pública a 
RETIFICACÃO PARA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO, constante no Art. 80  e parágrafo único, parágrafo 
primeiro do Art. 13°, Art. 20° e Art. 35° do VII Teste Seletivo para Estagiários Voluntários da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, Edital 003/2018, publicado em 31 de Agosto de 2018, que passa a ter a redação a seguir especificada, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 

Art. 8°. O candidato deverá inscrever-se preenchendo a Ficha de Inscrição, constante no Anexo I deste Edital. A 
conclusão da inscrição está condicionada à entrega pessoal ou por meio de procurador habilitado, ou via postal com 
aviso de recebimento, da ficha de inscrição e os documentos que comprovem os requisitos exigidos no Capítulo III, na 
sede provisória da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 10  andar, para os candidatos que concorrerem às vagas de 
Teresina, localizada na Rua Jaicós, N°. 1435, Bairro Ilhotas, Teresina — Piauí, no horário das 08h0Omin às 14h0Omin 
ou ainda na sede das Defensorias Públicas Regionais descritas no Anexo III. 

Parágrafo Único. As inscrições, bem como os demais documentos, entregues via postal, que chegarem à sede da 
ESDEPI após as 14h0Omin do dia 14.09.18, não serão consideradas para fins de seleção 

Art. 13° 

Parágrafo primeiro. O candidato interessado em apresentar recurso do resultado das inscrições indeferidas deverá 
preencher o formulário próprio — ANEXO II — e entregá-lo, em duas vias, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do 
dia subsequente da divulgação das inscrições deferidas e indeferidas, no PROTOCOLO da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, localizada na Avenida João XXIII, N°. 853, Bairro Jockey, Teresina/PI, das 08h0Omin às 14h0Omin, 
ou via postal com aviso de recebimento, devendo o recurso ser endereçado a presidente da Comissão do Processo 
Seletivo para a Sede da Defensoria Pública do Estado do Piauí obedecendo à data limite para impetração do recurso. 
Será admitido um único recurso por candidato. 

Art. 20. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório disporá de 02 (dois) dias úteis para 
fazê-lo e entregá-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação daquele, no horário de 08h0Omin às 14h0Omin, no 
PROTOCOLO da Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizada na Avenida João XXIII, N°. 853, Bairro Jockey, 
Teresina/PI ou via postal com aviso de recebimento, devendo o recurso ser endereçado à Presidente da Comissão do 
Processo Seletivo para a Sede da Defensoria Pública do Estado do Piauí obedecendo à data e horário limites para 
impetração do recurso. Será admitido um único recurso por candidato. 

Art. 35. Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivos, avisos e comunicados serão publicados no site da 
Defensoria Pública do Piauí: http://www.defensoria.pi.def.br/ e afixados na sala da Coordenação de Estágio da 
Defensoria Pública do Piauí, no prédio Anexo I, localizada na Rua Nogueira Tapety, N°. 138, Bairro dos Noivos, 
Teresina/PI, I° andar, tel. (86) 3234-1054, de segunda a sexta-feira, úteis, das 08h0Omin às 14h0Omin. 

Teresina, 03 de Setembro de 2018. 

Iiiretor da ESDEPI em exercício 

6adi 	I LÁ  O- 
Joãorkastelo Branco Vasconcelos Neto 
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PORTARIA GDPG N° 536/2018 

Altera a Portaria GDPG N° 035/2016, que regulamenta a 
jornada de trabalho e o controle de frequência dos servidores, 

colaboradores terceirizados e estagiários lotados na 
Defensoria Pública do Estado do Piauí e dá outras 

providências. 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 13, inciso III, da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de novembro 

de 2005. 

seguinte redação: 

do expediente administrativo nas Defensorias Públicas com funcionamento em espaços 

cedidos pelo Poder Judiciário, para adequação do expediente dos Fóruns da Justiça Estadual 

no Interior do Estado e dos Juizados Especiais da Capital, nos termos do § 2 do art. 10  

Provimento Conjunto N°8/2018 - PJPI/CGI/GABCOR 

comarcas de encanela intermediária: Elesbão Veloso, Altos, Barras, União, São João do 

Piauí, Valença, Cocal e Esperantina, e nas demais unidades judiciárias das 8:00h às 14:00h. 

do Estado do Piauí das 08:00h às 17:00h para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, as 

unidades do Poder Judiciário Estadual nas comarcas de entrância final, e as seguintes 

Piauí a partir de 1° de setembro do corrente ano, nos termos do Provimento Conjunto N° 

8/2018 - PJP1/CGJ/GABCOR, que estabeleceu o horário de expediente do Poder Judiciário 

-Art. 1° ( 	) 

Art. 10  O §1° do art. 1° da Portaria GDPG N° 035/2016 passa a vigorar com a 

CONSIDERANDO a necessidade de mudança do horário de funcionamento 

CONSIDERANDO alteração do horário de expediente da Justiça Estadual do 

RESOLVE: 

Rua Jaicós n° 1435- Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 -Teresina - PI . 	_ . 	. 	. . 
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§ 1° A Jornada de Trabalho será cumprida em turno de 6 (seis) horas diárias 

ininterruptas, com expediente administrativo de 08h0Omin às 14600min,  nas Defensorias 

Públicas com funcionamento em espaços cedidos pelo Poder Judiciário em prédios das 

unidades judiciárias da Capital e Interior, bem como nas demais Defensoria Públicas, de 

segunda a sexta-feira, sem intervalo, sendo que as 10 (dez) horas restantes para a 

complementação da jornada de 40 (quarenta) horas semanais serão cumpridas em regime de 

sobreaviso, a critério das respectivas chefias das unidades administrativas, observado o 

interesse público e a conveniência do serviço." 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor no dia 04/09/2018 e revoga as disposições 

em contrário. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, em Teresina, 31 

de agosto de 2018. 

Francisca Hilde 	e Evangelista Nunes 

Defensora Publica-Geral 
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