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DEFENSORIA POBUCA 
DO ESTADO DO PIAU 

EDITAL GDPG N° 027/2019, de 30 de outubro de 2019. 

O DEFENSOR PÚBLICO 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 o acesso à justiça consiste numa das garantias fundamentais previstas no 
art. 5° da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o interesse da Instituição na prestação célere da tutela jurisdicional, com a 
necessidade de garantir a participação na tutela dos direitos dos assistidos desta DPE/PI; 

CONSIDERANDO a realização da XIV Semana Nacional de Conciliação, a se realizar no 
período de 04 a 08 de novembro de 2019, junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC), na cidade de Teresina-PI, das 08h0Omin. às 17h0Omin., conforme 
informações constantes no Oficio-Circular n° 251/2019 — PJPI/COM/TER/CEJUSC/SNC, 
firmado pelo coordenador estadual do citado evento; 

CONSIDERANDO que o CEJUSC só informou a esta DPE/PI as atividades que demandam a 
atuação dos Defensores Públicos na XIV Semana Nacional da Conciliação no dia 28.10.2019, o 
que justifica o prazo exíguo das inscrições, conforme art. 3° da RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 
125/2019, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta as normais gerais sobre editais no âmbito 
da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

RESOLVE TORNAR PÚBLICO que se encontra aberto período de inscrições para Defensores 

Públicos interessados em atuar na XIV SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO, 
obedecendo-se, além das disposições cabíveis à espécie, as condições a seguir estabelecidas: 

DAS VAGAS: 

1.1. Estão abertas 02 (duas) vagas aos Defensores Públicos interessados em participar das 
atividades da XIV Semana Nacional de Conciliação, pelo período de 04 a 08 de novembro de 
2019, junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na cidade de 
Teresina-PI, das 08h0Omin. às 17h0Omin. 

DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido ao Defensor Público Geral pelo 

período de 30.10.2019 a 01.11.2019, das 08h0Omin. às 141100min., com ressalva quanto ao 
último dia de inscrição, que será até às 13h0Omin, 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 defensoriapublicagdefensoria.pi.def.br. 

2.2. Poderão concorrer todos os Defensores Públicos interessados da Comarca de Teresina e das 

Comarcas do interior do Estado, excetuados  os Defensores Públicos que estejam designados para 
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realizar Sessão do Tribunal do Júri, ou audiências criminais com Réu preso no referido período. 

nas Comarcas em que atuam, seja como titular ou como substituto. 

DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

3.1 Havendo mais de 02 (dois) Defensores Públicos inscritos terão preferência àqueles que 

tiverem 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; 

DO RESULTADO 

4.1. O resultado será divulgado no site da Defensoria Pública após o encerramento das inscrições, 

no dia 01 de novembro de 2019. 

DOS DIREITOS: 

5.1 - Os Defensores Públicos selecionados serão liberados de suas atividades inerentes à suas 

Defensorias Públicas de origem naqueles dias em que estiverem trabalhando no referido evento, 

tendo direito a: 

5.1.1 - usufruir 01 (um) dia de folga para cada dia de trabalho, na proporção 1/1, a 

serem gozadas posteriormente, mediante requerimento à Corregedoria Geral, e desde 

que não coincida com datas de realização de Sessões do Tribunal do Júri ou 

audiências criminais com Réu preso; 

5.1.2 - Não haverá pagamento de diária(s). 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

6.1 - A designação para as atividades não importará na alteração de substituição natural e 

preservará as portarias de substituição já concedidas, as quais deverão ser observadas pelos 

interessados. 

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

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

dirigido ao Defensor Público Geral. 

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 30 de outubro de 2019. 

ERISVALDO 	QUES DOS REIS 
Defensor Público tjkal  do Estado do Piauí 
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