
 

 

DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS 

 
 
 

EDITAL Nº 003/2019 – DDPR 
 
 
 

O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS, 
no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar nº. 059/2005 e 
Portaria GDPG nº. 281/2013, em especial seu art. 6º, parágrafo único, torna 

público a abertura das seguintes vagas de substituição, sem prejuízo das funções 
exercidas no órgão de titularidade, com percepção de gratificação de 
substituição, na forma a seguir descrita. 

 
1. DAS VAGAS: 

 
1.1. DEFENSORIA PÚBLICA DE UNIÃO-PI, em razão da nomeação da 

titular para exercer o cargo de Subdefensora Pública Geral do Estado 
do Piauí em acúmulo ao cargo de Coordenadora Auxiliar desta 
Diretoria das Defensorias Públicas Regionais, conforme Portaria GDPG 
nº 033/2019 e de férias da substituta natural, no período 
correspondente aos dias 25 de janeiro a 07 de fevereiro de 2019; e 
 

1.2. 3ª DEFENSORIA PÚBLICA DE CAMPO MAIOR-PI, em razão de férias 
do titular, afastamento do substituto natural, conforme Portaria GDPG 
nº 030/2015 e prejuízo da designação extraordinária da inscrita no 
Edital nº 002/2019 – DDPR, Dra. Andréa de Jesus Carvalho, haja vista 
a necessária designação para substituição natural superveniente ao 
referido edital, objeto da Portaria DDPR nº 017/2019, no período 
correspondente aos dias 04 a 13 de fevereiro de 2019. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

 
Os Defensores Públicos que tenham interesse devem encaminhar e-mail à 
Diretoria das Defensorias Públicas Regionais, através do endereço eletrônico: 
diretoriaregionalpi@gmail.com, até o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h30min. 
 
3. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: 
 
O candidato mais antigo na carreira terá preferência na substituição. A presente 
oferta de substituição não importará na alteração da substituição natural e 
preservará ao máximo as portarias de substituição já expedidas. 
 
4. DA CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA SUBSTITUIÇÃO: 
 
Considerando que nas referidas Comarcas já foi implantados o PJE, é obrigatório 
que o Defensor Público possua token com certificação digital. 
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Ademais, a substituição não poderá servir de fundamento para pedidos de 
redesignação de audiências de réu preso e sessões do Tribunal Popular do Júri. 
 
GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS, em 
Teresina-PI, 22 de janeiro de 2019. 
 

 
 
 

GERSON HENRIQUE SILVA SOUSA 
DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS 
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