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EDITAL GDPG N° 30/2022, de 02 de agosto de 2022. 

 
 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL EM EXERCÍCIO DO ESTADO DO PIAUÍ, 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 que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional e 
administrativa asseguradas pelo §2º do artigo 134 da Constituição Federal e pelo §3º do 
artigo 153 da Constituição Estadual; 
 
CONSIDERANDO a urgência no ajuizamento das ações que, na sua maioria são de 
caráter alimentar, bem como nas ações de interdições e curatela. 
 
CONSIDERANDO o dever desta Instituição em prestar de uma assistência jurídica 
eficiente visando a garantir efetiva tutela dos direitos de família; 
 
CONSIDERANDO o disposto no processo SEI nº 00303.002963/2022-57; 
 
RESOLVE abrir inscrições para atuação no “Esforço Concentrado da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí”, voltado aos Defensores Públicos interessados para 
resolutividade de históricos pendentes e elaboração de petições iniciais, bem como 
protocolar as respectivas petições, pelo período de 22 de agosto a 02 de setembro de 
2022, obedecendo-se, além das disposições cabíveis à espécie, as condições a seguir 
estabelecidas: 
 
1. DAS VAGAS E DAS INSCRIÇÕES: 
 
1.1. Estão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para as Defensoras e Defensores 
Públicos interessados em participar do Esforço Concentrado da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, conforme tabela abaixo: 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DATA DEFENSORES 

5ª e 6ª Defensorias Públicas de 
Família 

22 de agosto a 02 de 
setembro 

 

04 (quatro) vagas 

 
1.2. Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido à Defensora Pública 
Geral, entre os dias 02 a 10 de agosto, até às 13 horas do dia 10 de agosto, por meio 
do e-mail: defensoriapublica@defensoria.pi.def.br 
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1.3 Poderão concorrer todos as Defensoras e Defensores Públicos interessados, 
excetuados aquelas(es) que estejam designados para 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. 

 
1.4. É obrigatório que o Defensor Público possua token com certificação digital ativo 
para protocolar as petições iniciais. 
 
2. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS: 

 
2.1 Havendo mais de quatro Defensores Públicos inscritos, serão escolhidos os 
Defensores Públicos que atuarem em órgãos de execução com atribuições afins com o 
serviço de natureza extraordinária a ser realizado, e no caso de empate, será escolhido o 
mais antigo na categoria, e se necessário, sucessivamente, o que tenha maior tempo de 
serviço na carreira, maior tempo de serviço no Estado, maior tempo de serviço público 
no geral e o de maior idade (Res. nº 120/2019 – CSDPE, Republicada no DOE nº 181, 
pág. 37, 38 e 39, de 24/09/2019, por ter saído no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 
19/08/2019). 
 
 
3. DO RESULTADO 

3.1. Os nomes dos candidatos inscritos serão divulgados no site da Defensoria Pública 
após o encerramento das inscrições, no dia 10 de agosto de 2022. 
 
3.2. Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação do 
resultado, que começará a fluir a partir de sua publicação no site da Instituição, por meio 
de requerimento dirigido ao Defensor Público Geral. 
 
4. DOS DIREITOS: 

4.1. Os Defensores Públicos selecionados não serão liberados de suas atividades 
inerentes à sua Defensoria Pública de origem naqueles dias em que estiver trabalhando, 
devendo exercer atribuições simultâneas.  
 
4.2 O(a) Defensor(a) Público(a) fará jus a usufruir 05(cinco) folgas, conforme previsto na 
Resolução CSDPE Nº 108/2018, que trata dos serviços extraordinários (Art. 44 e Art. 45, § 
1º e 2º), 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; 

 
4.3. A concessão de folgas compensatórias tratadas neste Edital dependerá de 
requerimento à Corregedoria Geral da DPE, condicionada à prévia apresentação de 
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relatório sucinto das atividades realizadas, especificando número dos processos e 
atendimentos no sistema SOLAR, nos termos da Resolução CSDPE Nº 108/2018. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
5.1. A designação para as atividades não importará na alteração de substituição natural. 
 
5.2. 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. 
 
5.3 Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral. 
 
 
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 02 de agosto de 2022. 

 
 
 

      Carla Yascar Bento Feitosa Belchior 

Defensora Pública Geral em exercício do Estado do Piauí 
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