
DEFENSOMA Púsua 
00 ESTADO DO PIAM 

ERRATA - EDITAL GDPG N° 13/2019, de 07 de junho de 2019. 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 13, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de 
novembro de 2005; 

CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 46 e o art. 49 da Resolução CSDPE/PI N° 
108/2018; 

RESOLVE tornar pública a ERRATA do EDITAL GDPG N° 13/2019, em que: 

Onde se lê: 

3. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 
3.1. Havendo mais de 01 (um) Defensor Público inscrito, será selecionado aquele que tiver 
maior tempo na carreira, e, persistindo o empate na classificação por antiguidade, resolver-se-
á pelos seguintes critérios, sucessivamente: maior tempo de serviço público no Estado, maior 
tempo de serviço público em geral e o de maior idade; 

5. DOS DIREITOS: 
5.1. 
I- Defensores Públicos lotados em Teresina-PI ou em Comarcas do interior, mas com 
autorização para residir na capital: usufruir 01 (um) dia de folga para cada 02 (dois) dias 
de trabalho, a serem gozadas posteriormente, mediante prévio requerimento e autorização do 
respectivo Diretor, e desde que não coincida com datas de realização de Sessões do Tribunal 
do Júri; 

Leia-se: 

3. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 
3.1. Havendo mais de 01 (um) Defensor Público inscrito, será selecionado aquele que atuar 
em órgão de execução com atribuições afms com o serviço a ser realizado, e no caso de 
empate, será escolhido o mais antigo na categoria, e se necessário, sucessivamente, o que 
tenha maior tempo de serviço na carreira, maior tempo de serviço no Estado, maior tempo de 
serviço público no geral e o de maior idade. 

5. DOS DIREITOS: 
5.1. 
I- Defensores Públicos lotados em Teresina-PI ou em Comarcas do interior, mas com 
autorização para residir na capital: usufruir 01 (um) dia de folga para cada 02 (dois) dias 
de trabalho, a serem gozadas posteriormente, mediante requerimento à Corregedoria Geral, e 
desde que não coincida com datas de realização de Sessões do Tribunal do Júri; 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 10 de junho de 2019. 

efrs aldó<VIL es dos Reis 
Def sor Público Geral do Estado do Piauí 
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