
 
 

 

EDITAL GDPG N° 28/2022, de 20 de julho de 2022. 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

art. 13, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005; 

 

CONSIDERANDO a proximidade do XV CONADEP, Congresso Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos, promovido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores 

Públicos (ANADEP), em parceria com a Associação Goiana das Defensoras e Defensores 

Públicos (AGDP) a ser realizado nos dias 08 a 11 de novembro de 2022, na cidade de 

Goiânia/ GO. 

 

RESOLVE abrir inscrições para as Defensoras e Defensores Públicos interessados em 

participar do referido Congresso; obedecendo-se, além das disposições cabíveis à espécie, 

as condições a seguir estabelecidas: 

 

1. DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS: 

 

1.1 Encontram-se disponíveis 10 (dez) vagas aos(às) Defensores (as) Públicos (as) 

interessados(as) em participar do XV Congresso Nacional de Defensores Públicos, 

promovido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e 

Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos (AGDP) a ser realizado nos 

dias 08 a 11 de novembro de 2022, na cidade de Goiânia/ GO. 

1.2 O evento tem como missão abrir o debate para os principais temas relacionados à 

Instituição e ao papel das Defensoras e Defensores Públicos na sociedade, além de 

promover a integração de seus participantes no tema geral: “Defensoria Pública, Futuro e 

Democracia: superação de retrocessos e novos desafios”. 

1.3 O evento abarca painéis com temas relevantes, tais como: “Acesso à justiça e soluções 

alternativas de conflitos”, “Democracia e novas tecnologias: avanços e retrocessos para 

acesso à justiça” e “O fechamento dos espaços cívicos no Brasil e o papel da ANADEP”. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1. Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido à Defensoria Pública Geral, do 

20/07/2022 até às 12 horas do dia 29/07/2022, encaminhados para o e-mail 

defensoriapublica@defensoria.pi.def.br (horário limite do pedido - 12h00min do dia 

29/07/2022).  
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3. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

 

3.1. Havendo mais Defensores inscritos do que o número de vagas ofertadas, a seleção será 

feita por meio de sorteio, a ser realizado, se necessário, às 13h00min do dia 29/07/2022, no 

Gabinete da Defensoria Pública Geral, logo após o encerramento das inscrições e feitura da 

relação de inscritos; 

3.2. Os nomes dos inscritos serão divulgados no site da Defensoria Pública após o 

encerramento das inscrições, em lista com os nomes de todos os Defensores inscritos na 

ordem sorteada, possibilitando o chamamento de novos nomes (no caso de haver mais 

inscritos que o número de vagas ofertadas); 

3.3. Deverá ser comprovada a inscrição no Evento (XV CONADEP), no prazo de 05 

(cinco) dias úteis posteriores à divulgação do resultado, sob pena de não efetivação da 

inscrição neste Edital; 

3.4. Em caso de não comprovação na forma do item 3.3, serão convocados novos 

Defensores para as vagas não preenchidas, na ordem do sorteio divulgado, devendo os 

mesmos comprovar inscrição no Evento, na forma do item 3.3. 

 

 

4. DOS DIREITOS 

 

4.1. Os Defensores Públicos selecionados serão liberados das atividades inerentes à sua 

Defensoria Pública de origem naqueles dias em que estarão participando do Congresso, tendo 

direito a: 

I – traslados aéreos entre Teresina/PI e Goiânia/GO, bem como entre Goiânia/GO e 

Teresina/PI, no período de realização do Congresso; 

II – recebimento de até 04 (quatro) diárias, de acordo com as datas dos vôos dos participantes. 

 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

5.1 O custeio dos gastos explicitados nos itens I e II do tópico 4.1 será efetuado através do 

Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

5.2 Os Defensores Públicos designados e liberados para participação no Congresso 

deverão apresentar cópia do Certificado respectivo e Relatório; 

5.3 Os Defensores Públicos que não cumprirem o disposto no item 5.2 ficam impedidos 

de realizar inscrição no próximo Edital atinente ao Congresso em comento, qual seja: 

XVI Congresso Nacional de Defensores Públicos; além de estar impossibilitado de 

realizar viagens custeadas pela Instituição, pelo prazo de 06 (seis) meses; 

5.4 Considerando que a passagem aérea é emitida de forma nominal, o Defensor Público 

selecionado que desista da participação no Congresso em comento, por qualquer motivo, 

deverá efetuar o pagamento das taxas devidas à espécie; 



 
 

5.5. 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 Defensoria Pública.  

5.6. Os casos omissos serão decididos pela Defensoria Pública-Geral. 

 

 

 

Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior 

Defensora Pública Geral, em exercício 
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