CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO , através do VicePresidente da Comissão do II Processo Sele vo para admissão de estagiário de PósGraduação em Direito do Núcleo de Balsas, considerando o pedido de desligamento de
Le cia Ribeiro Sousa, estagiária de Pós Graduação em Direito, faz saber aos interessados e
ao público em geral que:
1. Convoca a candidata abaixo indicada, 1o colocada na lista dos
candidatos aprovados para cadastro de reserva (3ª colocada na lista geral), no II Processo
Sele vo para admissão de estagiário de Pós Graduação em Direito, a encaminhar, até o dia
08/04/2021, para o e-mail ins tucional: nucleobalsas@ma.def.br e quando solicitado, fazer
entrega sica, dos seguintes documentos:
a) CPF;
b) Carteira de Iden dade – RG;
c) Comprovante de Residência;
d) Histórico Escolar;
e) Declaração de matrícula emi da pela ins tuição de ensino,
contendo informações, sobre a carga horária prevista, a matrícula, o período cursado, a
frequência regular e as datas previstas de início e término da Pós Graduação;
f) 2 Fotos 3x4;
g) Diploma de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da
Educação ou cer dão de conclusão de curso;
h) Declaração de não exercer, cumula vamente com o estágio,
a vidades concomitantes em outro ramo da Defensoria Pública, da advocacia, pública ou

privada, ou estágio nessas áreas, bem como o desempenho de função ou estágio n Poder
Judiciário ou na Polícia Civil ou Federal;
i) Cer dões dos distribuidores criminais das jus ças federal e estadual
ou do distrito federal dos lugares em que haja residido nos úl mos 05 (cinco) anos,
expedidas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respeitando o prazo de validade descrito na
própria cer dão, quando houver;
j) Comprovante de tularidade de conta corrente;
A candidata que não se apresentar até a data prevista será
considerada como desistente, sendo convocado o candidato seguinte pela ordem de
classiﬁcação;
2. Candidata Aprovada convocada: Adriane Tavares Santos Nogueira.
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