
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

EDITAL GDPG N° 022/2019, de 27 de Agosto de 2019. 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ em exercício, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Complementar n° 059/2005, em especial no disposto no seu art. 

15, inciso II. 

CONSIDERANDO a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica) da qual a República Federativa do Brasil é signatária; 

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil (art. 1°, III, CF) e que ao preso deve ser garantido o ábsoluto direito à 

integridade física e moral (art. 50, XLIX, CF), dentro outros; 

CONSIDERANDO a Lei de Execução Penal, especialmente o art. 16, modificado pela Lei n° 
12.313/2012, que estabeleceu a obrigatoriedade por parte das Unidades da Federação em ter 
serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos 

estabelecimentos penais; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 80/94 foi alterada pela Lei Complementar n° 

132/09 estabelecendo expressamente o dever da Defensoria Pública em atuar nos 
estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando assegurar às 
pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias 

fundamentais (art. 4°, inciso XVII); 

. 	I 
CONSIDERANDO que os Núcleos da Execução Penal e do Preso Provisório não têm estrutura 
suficiente, mormente a quantidade de Defensores Públicos, para o atendimento no prazo previsto 

para a execução da Força Tarefa Defensorial; 

RESOLVE abrir inscrições para os Defensores Públicos interessados em atuar em Força-Tarefa 
Defensorial na "Penitenciária José de Deus Barros", em Picos-Piauí, pelo período e nas 

condições abaixo especificadas: 

1. DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS E PERÍODO DE ATUAÇÃO: 

1.1 Encontram-se disponíveis 06 (seis) vagas para os Defensores Públicos interessados em atuar 
na Força - Tarefa Defensorial na "Penitenciária José de Deus Barros", em Picos-Piauí. 

1.2 A atuação EXTRAORDINÁRIA ocorrerá pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, a princípio 
entre os dias 09 de setembro a 07 de novembro de 2019, em que se procederá à análise de 
processos e atendimentos presenciais, conforme cronograma a ser definido pela Coordenação de 

atividades. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido ao Defensor Público Geral entre os 
dias 27/08/2019 a 04/09/2019, das 08h às 14h, com ressalva quanto ao último dia de inscrição, 
que será até às 12h0Omin, no setor de protocolo na Unidade João XXIII da Defensoria Pública 
Estadual, situado na Av. João XXIII, n° 853, ou encaminhado para o e-mail institucional 

defensoriapublica@defensoria.pi.defibr; 	 E 

2.2 Poderão concorrer todos os Defensores Públicos interessados. 

DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

3.1 Havendo mais de 6 (seis) Defensores inscritos, terão preferência os Defensores que atuem na 
área criminal, como titular ou substituto, persistindo, será selecionado aquele que tiver mais 
tempo na carreira, e, ainda em caso de 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; 

3.2 Os nomes dos Defensores inscritos serão divulgados no site da Defensoria Pública logo após 

o encerramento das inscrições; 

3.3 Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para recurso acerca do resultado, que 
começará a fluir a partir de sua publicação no site da Instituição, por meio de requerimento 

dirigido ao Defensor Público-Geral. 

DOS DIREITOS: 

4.1 Os Defensores Públicos selecionados terão direito ao gozo de 05 (cinco) das de folga, que 
dependerão de requerimento à Corregedoria Geral da DPE, condicionada à prévia apresentação 
de relatório individual de atividades realizadas na Força- Tarefa, nos termos da Resolução 

CSDPE N° 108/2018; 

4.2 Aos Defensores Públicos lotados fora da Comarca de Picos - onde se localiza a 

"Penitenciária José de Deus Barros-  - será paga 01 (uma) diária, na proporção 
I
] /I. por cada dia 

" 
de trabalho em que houver necessidade de deslocamento para local diverso do domicilio 

profissional ou pessoal para a realização das atividades da Força- Tarefa; 

4.3 Quando do atendimento presencial, conforme cronograma posteriormente disponibilizado 
pela Coordenação da Força- Tarefa, os Defensores selecionados serão liberados de suas 

atividades junto aos seus respectivos órgãos de execução. 
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5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1 A designação extraordinária para as vagas não importará na alteração de substituição natural, 

e preservará as portarias de substituição, as quais deverão ser observadas pelos interessados; 

5.2 Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação do presente, que 

começará a fluir a partir de sua publicação no sue da Instituição, por meio de requerimento 

dirigido ao Defensor Público-Geral; 

5.3 Os casos omissos serão decididos pela Defensoria Pública Geral. 

oV‘jat/ d 	arques os Reis 
Defensor Público Geral 
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