
 

EDITAL DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O "CURSO DE “APERFEIÇOAMENTO 

EM 

“MEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”. 

 

 

EDITAL 002/2020 

Ofício Nº 32990/2020 - PJPI/CGJ/GABJACOR/GABJACORJUD 

 

 

Diante do Ofício Nº 32990/2020 - PJPI/CGJ/GABJACOR/GABJACORJUD, 

(anexo) do Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto - Diretor da EJUD/TJPI (CNJ) a 

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – ESDEPI, no 

uso de suas atribuições conferidas pela Resolução CSDPE Nº 007/2006, torna público o 

presente edital, que tem como objeto a distribuição entre os Defensores Públicos do Estado do 

Piauí, que demonstrarem interesse e cumprirem os requisitos do edital, de 03 (três) vagas no 

"Curso de Aperfeiçoamento em Mediação de Conflitos Fundiários e Regularização 

Fundiária", que será ministrado na modalidade on-line (presencial mediado por tecnologia) via 

plataforma Webex Cisco, nos dias 05, 08, 09, 13, 15, 16, 22 e 23 de outubro do corrente ano, no 

horário das 15h às 18h promovido pelo TJ-PI.  

São requisitos para concorrer ao sorteio das bolsas de estudo:  

I - ser Defensor Público, membro da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

II - possuir formação em mediação judicial na forma estabelecida pela 

Resolução CNJ nº 125/2010; 

III - demonstrar interesse por meio do envio de e-mail ao seguinte endereço: 

esdepi@defensoria.pi.def.br, até às 10h00min, do dia 24 de setembro de 2020.  

 

O e-mail deverá conter o seguinte assunto: “CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

EM MEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA” e o 

corpo do texto deverá conter: 1) Nome completo do Defensor Público; 2) número de telefone 

para contato; 3) nº. do CPF e 4) endereço eletrônico (e-mail) para cadastro junto a plataforma do 

curso. Além disso, devará ser anexada cópia do certificado ou declaração de conclusão integral 

do curso de mediação judicial na forma estabelecida pela Resolução CNJ nº 125/2010.  

Em caso de haver mais interessados do que a quantidade de vagas será realizado 

SORTEIO no dia 24 de setembro de 2020, às 12h00min. 

Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas por meio do contato com a ESDEPI, pelos 

e-mails: escolasuperioresdepi@gmail.com e/ou esdepi@defensoria.pi.def.br e pelo telefone 

institucional: (86) 9 9465-6463. 

 

 

Teresina – PI, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

Andrea Melo de Carvalho 

Defensora Pública 

Diretora da ESDEPI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAS EVENTOS 

22.09.2020 Publicação do edital 

22.09.2020 a 24.09.2020 Período de Inscrições (via e-mail) 

24.09.2020 até as 10h00min Última data para envio do e-mail 

24.09.2020, as 12h00min Sorteio (caso necessário) 
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