
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO CITADO DO PIAUI 

EDITAL GDPG Nº 18/2019, de 08 de agosto de 2019. 

O ~EFEN~~R PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 
legais, contendas pelo art. 13, inciso XII e XX, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 
de novembro de 2005· 

' 

~ONSIDERANDO que o programa Defensoria Sem Fronteiras se tornou importante 
ms~rumento de combate ao encarceramento massivo, especialmente em relação à população 
mais carente. 

CONSIDERANDO o Oficio de nº I 28/2019/CONDEGE. que solicita a indicação de 
Defensores Públicos para atuação na Ação do Programa Defensoria Sem Fronteiras no Estado 
do Espírito Santo. na capital e comarcas vizinhas, no período de OI a 14 de setembro de 2019. 

RESOLVE abrir inscrições aos Defensores Públicos interessados cm atuarem no 
Programa Defensoria Sem Fronteiras, na localidade e período abaixo especificados, 
obedecendo-se. além das disposições cabíveis à espécie, as condições a seguir estabelecidas: 

1. DAS VAGAS E DO PERÍODO: 

1.1. Estão abertas 02 (duas) vagas, uma para cada semana, aos Defensores Públicos 
interessados em atuarem no Programa Defensoria Sem Fronteiras, no Estado do Espírito 
Santo, na capital e comarcas vi zinhas. no período de OI a 14 de setembro de 2019, confonne 
tabela abaixo: 

LOCAL PERIODO DEFENSORES 
Espírito Santo. na Capital e 

Comarcas vizinhas. 01 a 07 de setembro Uma vaga 
Espírito Santo. na Capital e 

Comarcas vizinhas. 08 a 14 de setembro Uma vaga 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 Os interessados deverão apresentar requerimento, expressando a preferência da semana 
que tenha interesse cm participar, conforme item 1. 1., dirigido ao Defensor Público-Geral, 
entre os dias 08 a 12 de agosto de 2019, das 08h00min às 14h00min, com ressalva quanto ao 
último dia de inscrição, que será até às 12h00min, no setor de protocolo na Unidade João 
XXIII da Defensoria Pública Estadual, situado na Av. João XXIII, nº 853, ou encaminhado 
para o e-mail institucional defensoriapublica@defensoria.pi.def br. 

2.2. Poderão concorrer todos os Defensores Públicos interessados, exceto os Defensores que 
estejam designados para realizar Sessão do Tribunal do Júri ou que tenham audiências 
criminais com Réu preso designadas para o referido período, nas Comarcas em que atuam, 
seja como Titular ou como Substituto. 

3. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

3.1. Havendo mais de um Defensor Público inscrito em cada semana, serão selecionados 
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antiguidade, resolver-se-á pelo . . , . 
Público no Estad . s segum!es cntenos. sucessivamente: maior tempo de serviço 

o. maior tempo de se ' bl ' . . rv1ço pu 1co em geral e o de maior idade: 

4. DO RESULTADO 

4.1. O resultado será divul d . d . 
, ga o no site a Defensona Pública no dia 12 de agosto de 2019. 

apos o encerramento das inscrições. 

5. DOS DIREITOS: 

5. 1. Os Defensores Públicos selecionados serão liberados de suas atividades inerentes à sua 
D~f~nsoria Publica de origem naqueles dias em que estiverem trabalhando na referida 
at1v1dade. tendo direito a: 

I - Trasladas aéreos entre Teresina-PJ/Espírito Santo-ES: Espírito Santo
ES/Teresina-PI. 
rr - Diárias. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

6.1. O Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN custeará os gastos explicitados nos 
itens I e parcialmente os do item II do tópico 5.1. estes nos va lores pagos ordinariamente pelo 
Ministério da Justiça e Segura11ça Pública. 

6.2. Considera11do que a passagem aérea é emitida de forma nominal , o Defensor Público 
selecionado que desista da participação no Projeto em comento, por qualquer motivo, fica 
compelido a efetuar o pagamento das taxas devidas à espécie. 

6.3. Os Defensores Públicos designados e liberados para participação no Projeto deverão 
apresentar cópia do Certificado respectivo e Relatório das atividades desenvolvidas. 

6.4. O Defensor Público que não cumprir com o disposto no item 6.3. fica impedido de se 
inscrever no próximo Edital atinente ao Projeto em comento. 

6.5. Fica assegurado o prazo de um dia útil para impugnação do presente. que começará a fluir 
a partir de sua publicação no site da Instituição. por meio de requerimento dirigido ao 
Defensor Público-Geral. 

6.6. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público-Geral. 

GABTNETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 08 de agosto de 2019. 

~Al' /2 /AI~ t V 
p~$Jd~'Marq s dos Reis 

D~fensor Público Gera do Estado do Piauí 
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