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RECRUTAMENTO DE FISCAIS PARA O XIX .TESTE SELETIVO PARA 
ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ — DPE-PI 

EDITAL 004/2019 
Proc. Administrativo n° 02581/2019 

A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 
— ESDEPI, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí — CSDPE —N°. 007/2006, em atendimento aos Princípios 
Constitucionais que norteiam a Administração Pública, sobretudo, o Princípio da 
Impessoalidade, torna público o presente Edital, que tem como objeto o recrutamento de pessoal 
para trabalhar como fiscais no XIX Teste Seletivo para Estagiários da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí — DPE-PI. 

DO OBJETO DO CERTAME 

Art. I°. O presente Edital tem como objeto o recrutamento, entre os colaboradores terceirizados 
que prestam serviço nesta Defensoria Pública, de pessoal para trabalhar como fiscais no XIX 
Teste Seletivo de Estágio da DPE/PI. Ressalta-se que não podem participar do referido edital, os 
servidores comissionados da DPE-Pl. 

§ I° - Ao todo, serão disponibilizadas até 80 (oitenta) vagas distribuídas entre Capital e Interior, 
onde haverá aplicação do Teste, conforme Tabela do Anexo I, que poderão ser redistribuídas de 
acordo com a necessidade da DPE-PI. 

§ 2° - Os fiscais selecionados deverão aplicar a prova do XIX Teste Seletivo de Estágio da 
DPE/PI, na data prevista do dia 24 de Novembro de 2019, das 08h0Omin às l2h0Omin, nas 
Comarcas para onde forem selecionados, em conformidade com a opção indicada, devendo os 
fiscais recrutados chegarem ao local de aplicação 02 (duas) horas antes do horário de 
inicio do Teste e saírem apenas depois de encerrados todos os trabalhos, de acordo com as 
demais instruções a serem repassadas pela ESDEPI. 

§3° - Os fiscais selecionados e que efetivamente prestarem o serviço de aplicação da prova 
receberão, da Defensoria Pública do Estado do Piauí, remuneração de R$ 112,36 (cento e doze 
reais e trinta e seis centavos), com os devidos descontos legais (INSS 11%), sendo o valor 
líquido correspondente a R$ 100,00 (cem reais) (Redação constante no Processo Administrativo 
N°. 02581//2019). 

DOS REQUISITOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS 

Art. 2°. São requisitos para concorrer às vagas de fiscal do Teste: 

I - Ser colaborador terceirizado prestador de serviço na Defensoria Pública do Estado do Piauí; 
II — Possuir disponibilidade para aplicar as provas do XIX Teste Seletivo de Estágio da DPE/PI, 
na data provável do dia 24 de Novembro de 2018, cientes de que deverão chegar ao local de 
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aplicação 02 (duas) horas antes do horário de início do Teste e saírem apenas depois de 
encerrados todos os trabalhos; 

III - Demonstrar interesse em participar do Teste, por meio da entrega pessoal da cópia dos 
documentos particulares no setor de PROTOCOLO da Defensoria Pública do Estado do Piauí 
(DPE-PI), situada na Avenida João XXIII, N°. 853- Bairros Jockey, CEP: 64.049-010, ou ainda 
para os colaboradores do Interior interessados em participar da seleção, pelos CORREIOS para 
o Protocolo Central de Teresina, com aviso de recebimento, obedecendo a data limite do 
período de inscrição, dia 25 de Outubro de 2019. 

§1° - A solicitação deve conter: 
Nome completo do interessado; 
Telefones para contato e; 
Comarca onde deseja aplicar a prova. 

§2° - O interessado deverá anexar cópias dos seguintes documentos 
RG ou CNH; 
CPF; 
Comprovante de endereço com CEP; 
Comprovante de Conta Bancária de titularidade do candidato, contendo os números da 

Agência, da Conta e a Variação; 
Número do PIS/PASEP/NIT (Redação constante no Processo Administrativo N°. 

02581/2019). 

HL 	DA SELEÇÃO DOS FISCAIS 

Art. 3° Serão selecionados os interessados que cumprirem os requisitos enumerados no Capítulo 
anterior, no limite do número de vagas, conforme Tabela do Anexo I, de acordo com a Comarca 
onde optarem por aplicar a prova. 

§1° - Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, considerando-se a 
distribuição da Tabela do Anexo 1, a seleção será realizada mediante sorteio em sessão aberta 
ao público, no dia 04 de novembro de 2019 às 09h0Omin, no gabinete do Defensor Público 
Geral, na presença deste, da Diretora da ESDEPI, testemunhas e demais pessoas que se 
interessarem em se fazer presente. 

§2° - Sendo necessária a realização de sorteio, este definirá também as listas de suplentes que 
poderão ser convocados caso haja desistências, respeitando-se a ordem definida no sorteio, bem 
como, a Comarca que o candidato indicar. 

§3° - O resultado será divulgado no site da Defensoria Pública do Estado do Piauí 
(www.defensoria.pi.def.br), no dia 05 de novembro de 2019 logo após a realização do sorteio. 

IV. 	DA CONVOCAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PROVA 
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Art. 4° Os candidatos selecionados serão convocados mediante a divulgação da lista no site da 
DPE/PI, bem como, por meio de contato telefônico e/ou via e-mail, oportunidade em que serão 
prestadas maiores instruções acerca da aplicação da prova. 

Art. 50  A prova do XIX Teste Seletivo de Estágio da DPE/PI tem data prevista para o dia 24 de 
Novembro de 2019 (domingo), no período de 08h0Omin as 12h0Omin, horário local, devendo 
os fiscais recrutados chegarem ao local de aplicação 02 (duas) horas antes do horário de 
início do Teste e saírem apenas depois de encerrados todos os trabalhos. 

Art. 6° Os fiscais recrutados serão responsáveis pela condução e regular andamento do 
Teste Seletivo, conforme as previsões deste Edital e demais instruções a serem repassadas 
pela ESDEPI, e poderão responder civil, penal e/ou administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições, nos limites legais. 

V. 	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 70  Os casos omissos serão resolvidos pela ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ — ESDEPI. 
Parágrafo Único — Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas por meio do contato com a equipe da 
ESDEPI, pelos e-maus: escolasuperioresdepi@gmail.com; esdepi@defensoria.pi.def.br  ou pelo 
telefone institucional: (86) 9 9465-6463. 
Art. 8° A demonstração do interesse em concorrer ao recrutamento de fiscais por meio do envio 
da documentação importa na aceitação pelo candidato de todos os termos do presente Edital, 
incluindo-se o disposto no Art. 6°. 

Teresina, 15 de Outubro de 2019. 

ANDREA MELO k"'
PU  

Dk "` -- • RFB.011:ARATIPI.Fou-je 
CARVALHO: 	- 	"a c."-A"ru""ODE  
43968155300  

Andrea Melo de Carvalho 
Defensora Pública 

Diretora da ESDEPI 
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ANEXO I 
Tabela com número de vagas para fiscais, distribuídos pelas Comarcas onde serão 
aplicadas as provas do XIX Teste Seletivo de Estágio da DPE/PI: 

COMARCA NÚMERO DE VAGAS 
Água Branca 01 
Altos 01 
Barras 01 
Batalha 01 
Bom Jesus 01 
Campo Maior 01 
Canto do Buriti 01 
Castelo do Piauí 01 
Cristino Castro 01 
Cocai 01 
Corrente 01 
Esperantina 01 
Floriano 02 
Jaidis 01 
José de Freitas 01 
Luzilândia 01 
Oeiras 01 
Parnaíba 05 
Paulistana 01 
Pedro II 01 
Picos 03 
Piracuruca 01 
Piripiri 01 
São João do Piauí 01 
São Raimundo Nonato 01 
Simões 01 
Simplício Mendes 01 
União 0! 
Urucuí 0! 
Valença 01 
Teresina 43 

TOTAL 80 
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ANEXO II 
Cronograma de Atividades:  

EVENTO DATA 

Lançamento do Edital 15/10/2019 

Inicio das inscrições 15/10/2019 

Término das inscrições 25/10/2019 

Eventual realização de sorteio 04/11/2019 

Divulgação da lista de recrutados 05/11/2019 
Reunião com os fiscais recrutados 22/11/2019 

Aplicação da prova 24/11/2019 
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