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DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

EDITAL GDPG N° 006/2020, de 06 de março de 2020. 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 13, inciso XII e XX, da Lei Complementar Estadual n2  059, de 
30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO a realização do SEMINÁRIO IBERC: A RESPONSABILIDADE CIVIL NO 
DIREITO DE FAMÍLIA, que acontecerá em Teresina-PI, em 27.03.2020, no auditório da 
OAB/PI; 

RESOLVE abrir inscrições aos Defensores Públicos interessados em participar do 
SEMINÁRIO IBERC: A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DE FAMÍLIA, na 
localidade e período abaixo especificados, obedecendo-se, além das disposições cabíveis 
à espécie, as condições a seguir estabelecidas: 

DAS VAGAS E DO PERÍODO: 

1.1. Estão abertas 10 (dez) vagas aos Defensores Públicos interessados em 
participar do referido Seminário, que acontecerá em Teresina-P1, no dia 
27.03.2020, promovido pela OAB/Pl. 

DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido ao Defensor Público 
Geral, entre os dias 06 a 11 de março de 2020, das 08h0Omin às 14h0Omin, com 
ressalva quanto ao último dia de inscrição, que será até às 13h0Omin, exclusivamente 
através 	de 	requerimento 	enviado 	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. 

DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

3.1. Havendo mais de um Defensor Público inscrito será selecionado aquele que tiver 
maior tempo efetivo de exercício na carreira, e, em caso de empate na classificação por 
antiguidade, resolver-se-á pelos seguintes critérios, sucessivamente: maior tempo de 
serviço público Estadual, maior tempo de serviço público em geral e o de maior idade; 

DO RESULTADO 

4.1. O resultado será divulgado no site da Defensoría Pública no dia 11 de março de 
2020, após o encerramento das inscrições. 
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4.2. Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para interposição de 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: 

5.1. Os Defensores Públicos selecionados serão liberados de suas atividades inerentes 
ao seu Órgão de Execução no dia do evento e terão a inscrição custeada pela Defensoria 
Pública do Estado do Piauí. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

6.1. Os Defensores Públicos designados deverão apresentar cópia do Certificado 
respectivo e Relatório das atividades desenvolvidas. 

6.2. O Defensor Público que não cumprir com o disposto no item 6.1. fica impedido de se 
inscrever no próximo Edital atinente a participação em seminário; 

6.3. 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. 

6.4. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 06 de março de 2020. 

t, 
àioMarqu dos Reis 

De nsor Público Geral do Estado do Piauí 
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