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DEFENSORIA  PÚBLICA 

DO ESTADO DO Pim.» 

PORTARIA GDPG N° 141/2019 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de 

novembro de 2005. 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública de Altos/PI, atualmente não possui 

estagiário voluntário, nem tampouco candidatos classificados para suprir tal carência (Proc. 

Administrativo 00460/2019); 

CONSIDERANDO que a Resolução n° 037/2014 — CSDPE, incluiu o art. 11-A na 

Resolução n° 028/2014 — CSDPE, que dispõe sobre instituição e normatização do estágio voluntario no 

âmbito da Defensoria Pública, conferindo que em casos de excepcional urgência, a DPE poderá 

autorizar, por portaria, a convocação de estagiários voluntários, independentemente de teste 

seletivo, no limite de dois estagiários voluntários por defensor publico, desde que matriculado em 

instituição de ensino já conveniada, para esse fim, com a DPE/P1, atendidos os demais requisitos 

legais; 

CONSIDERANDO que a estudante Maria Rosimeire da Silva Reis, comprovou estar 

devidamente matriculada no 9° período do curso de Direito, no 1° semestre letivo de 2019, na Faculdade 

do Piauí — FAPI, que possui convenio com esta DPE, (Proc. Administrativo 00460/2019); 

CONSIDERANDO que a Escola Superior da Defensoria acaba de lançar edital do VIII 

teste seletivo para estagiários voluntários de Direito, com data de 19/02/2019) 

RESOLVE: 

CONVOCAR a estudante MARIA ROSIMEIRE DA SILVA REIS, CPF 043.776.933-

01, para estágio voluntário por um período de 06(seis) meses, ficando sua prorrogação condicionada à 

aprovação do VIII teste seletivo para estagiário voluntário, com lotação na Defensoria Pública de Altos 

PI, com base no art. 11-A, da Resolução n°037/2014 — CSDPE, que incluiu tal previsão na Resolução n° 

28/20 14 — CSDPE. 

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

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 19 de fevereiro de 

Francisca 1111 
Defensora Pú 

h eal Evangelista Nunes 
lica Geral do Estado Piauí 
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2019. 
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