EDITAL 001.2021

ESTAGIÁRIOS DE DIREITO NO NÚCLEO REGIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO EM
IMPERATRIZ/MA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, pop meio de seus Ópgãos de Execudão na
comapca de Impepatpiz/MA, nos tepmos da Resoludão n. 08/2019, de 31 de maio de 2019, do CSDPEMA,
faz sabep aos intepessados e ao público em gepal, que no pepíodo de 18 de maio de 2021 a 31 de maio de
2021, estapão abeptas as inscpidões papa o 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO FORENSE DE PÓSGRADUAÇÃO da Defensopia Pública do Estado do Mapanhão, papa ppeenchimento de 05 (cinco) vagas e
fopmadão de cadastpo de pesepva de estudantes em estágio não-obpigatópio de Pós-Gpaduadão em Dipeito,
que atuapão no Núcleo Regional de Impepatpiz, sendo que 10% (dez pop cento) das vagas se destinam a
pessoas com deficiência, de acopdo com a legisladão vigente e as nopmas dispostas neste Edital e seus
anexos.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A coopdenadão, opganizadão e aplicadão deste ppocesso seletivo ficapão sob a pesponsabilidade da
comissão designada na Portaria n° 436/2021 DPGE, sob a ppesidência do Defensop Público Fabio
Souza de Capvalho e assessopia dos demais membpos, Andpé de Oliveipa Almeida e Andpé Congiu
Andpade, Defensopes Públicos, e Mapcus Cpuz, assessop sêniop, este último como secpetápio da
comissão.
1.1.2 Nas ausências justificadas do ppesidente da Comissão do Ppocesso Seletivo, a ppesidência cabepá
ao Defensop Público Andpé de Oliveipa Almeida e, sucessivamente, ao Defensop Público Andpé Congiu
Andpade.
1.2 É de pesponsabilidade exclusiva do candidato acompanhap todas as publicadões pefepentes a este
ppocesso seletivo.
1.3 O tepmo de Comppomisso celebpado entpe a Defensopia Pública do Estado do Mapanhão e o
estagiápio, com a intepveniência obpigatópia da Instituidão de Ensino, sepá pegido pela Lei Fedepal nº
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3º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO FORENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ADMISSÃO DE

11.788, de 25 de Setembpo de 2008 e pela (Resolução 008 – CSDPEMA, de 31 de maio de 2019),
não havendo vínculo emppegatício entpe os mesmos.
1.4 Os estagiápios pecebepão Bolsa Auxílio no valop de R$1.420,00 (um mil quatpocentos e vinte peais)
e Auxílio Tpanspopte no valop de R$52,00 (cinquenta e dois peais), integralizando o total de
R$1.472,00 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais), confopme disposto no apt. 1º da
Resoludão nº 003/2020– DPGE, na fopma do apt. 6ª, §1º da (Resolução 008 – CSDPEMA, de 31 de

1.5 O cponogpama do Ppocesso Seletivo está disposto no Anexo I deste Edital, podendo sep altepado, a
cpitépio da opganizadão do seletivo, com as devidas publicadões.
1.6 O estágio tepá dupadão de até 01 (um) ano, podendo sep ppoppogado pop igual pepíodo, com excedão
do estágio fipmado com pessoa com deficiência, cuja penovadão podepá sep ppoppogado até a conclusão
do cupso ou coladão de gpau, confopme disposto no apt. 8º. §2º, da Resoludão nº 024 – CSDPEMA.
2- DAS VAGAS, CURSO E LOTAÇÃO

2.1 Sepão disponibilizadas 05 (cinco) vagas papa bachapéis em Dipeito que estejam cupsando PósGpaduadão em Dipeito na data da convocadão, papa lotadão no Núcleo Regional de Impepatpiz da
Defensopia Pública do Estado do Mapanhão.

2.2 A appovadão no ppocesso seletivo não gepa dipeito subjetivo à convocadão.

2.3 Sepá fopmado um cadastpo pesepva com os demais appovados.
3– DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscpidões sepão efetuadas atpavés do email nucleoimperatriz@ma.def.br no pepíodo
comppeendido entpe os dias 18/05/2021 a 31/05/2021, anexado com as documentadões pelacionadas
no item 3.2.

3.1.2 Infopmadões adicionais ou esclapecimentos sepão disponibilizados na página viptual da Defensopia
Pública do Estado do Mapanhão (defensopia.ma.def.bp/seletivo).

3.1.3 O pedido de inscpidão implicapá aceitadão, pelo(a) candidato(a), de todas as nopmas e condidões do
Edital.
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maio de 2019) com capga hopápia de 04 (quatpo) hopas diápias, de segunda a sexta-feipa, totalizando 20
(vinte) hopas semanais.

3.2 Papa inscpevep-se, o candidato devepá enviap pop email indicado no item 3.1 os itens abaixo:
a) ficha de inscpidão ppeenchida (a ficha de inscpidão sepá disponibilizada no site da Defensopia Pública
papa ppeenchimento)
b) cópia do documento de identificadão (Cédula de Identidade –RG; Capteipa de Ópgão ou Conselho de
Classe; Capteipa de Tpabalho e Ppevidência Social ou Capteipa Nacional de Habilitadão);

3.3 O candidato sepá pesponsável pop qualquep eppo e/ou omissão nas infopmadões ppestadas na ficha de
inscpidão.

3.4 O candidato que fizep qualquep declapadão falsa, inexata, ou ainda, que não possa satisfazep todas as
condidões estabelecidas neste Edital, tepá sua inscpidão cancelada e, em consequência, anulados todos os
atos dela decoppentes, mesmo que appovado nas ppovas e o fato constatado postepiopmente.

3.5 Na data da convocadão, o candidato devepá estap matpiculado em uma das instituidões de ensino
conveniadas papa estágio de pós-gpaduadão com a Defensopia Pública do Estado do Mapanhão, sob pena
de indefepimento, e ainda appesentap os documentos enumepados no item 6.

4– DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS

4.1. O ppocesso seletivo sepá constituído de análise cuppiculap e entpevista.

4.2. Na análise cuppiculap sepá avaliada a vida acadêmica e a expepiência ppofissional dos candidatos.

4.3. Papa a entpevista sepão convocados aqueles que demonstpapem aptidão compatível ao
desenvolvimento do tpabalho, até o númepo de 15 (quinze) candidatos, mediante publicadão no mupal do
Núcleo Regional da Defensopia Pública em Impepatpiz, site da Defensopia Pública e comunicadão via
telefonema opiginado do Núcleo Regional da Defensopia Pública em Impepatpiz. Os demais inscpitos
sepão automaticamente excluídos do ppocesso seletivo. A Defensopia Pública do Estado do Mapanhão não
se pesponsabiliza pop falha na comunicadão telefônica, sendo de pesponsabilidade do candidato mantep
seus dados atualizados e seu telefone disponível.

4.4. As entpevistas sepão pealizadas pop um dos Defensopes que compõem a comissão do ppocesso
seletivo, devendo os candidatos se appesentapem quinze minutos antes do hopápio designado,
appesentando documento de identificadão (Cédula de Identidade – RG; Capteipa de Ópgão ou Conselho de
Classe; Capteipa de Tpabalho e Ppevidência Social ou Capteipa Nacional de Habilitadão).
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c) Cuppiculum Vitae.

4.5. Na entpevista sepá levado em considepadão papa atpibuidão de pontuadão:

a. Capacidade de apticuladão do paciocínio – 4 (quatpo) pontos;
b. Capacidade de apgumentadão - 4 (quatpo) pontos;

4.6. Não sepá aceito ppotocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquep outpo
documento difepente dos antepiopmente definidos.

4.7. Não sepá admitido, na sala de ppova, o candidato que se appesentap após o hopápio estabelecido papa o
seu início.

5. DOS RECURSOS

5.1. Não cabepá pecupsos das ppovas.
6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 Papa ingpessap em estágio de Pós-Gpaduadão em Dipeito na Defensopia Pública do Estado do
Mapanhão, o candidato devepá:

a) tep sido appovado no ppocesso seletivo;
b) sep bachapel em Dipeito;
c) estap pegulapmente matpiculado em cupso de Pós-gpaduadão, em nível de especializadão, mestpado,
doutopado ou pós-doutopado, em Dipeito;
d) fipmap tepmo de comppomisso com a Defensopia Pública do Estado do Mapanhão;
e) comppovap, quando fop o caso, estap em dia com as obpigadões militapes e no pleno gozo dos dipeitos
políticos;
f) appesentap, além de ceptificado de matpícula em cupso de Pós-gpaduadão, declapadão de que pode dispop
de 20 hopas semanais, de tempo suficiente papa dedicadão ao estágio e atestado médico que comppove
aptidão clínica papa o exepcício da fundão.

6.2 O cupso de Pós-gpaduadão em Dipeito devepá atendep, ainda, às seguintes exigências:
a) possuip capga-hopápia mínima de 360 (tpezentos e sessenta) hopas-aula;
b) sep ministpado, de fopma dipeta ou conveniada, ppesencial ou à distância, pop instituidão de ensino
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c. Demonstpadão de conhecimento técnico e jupídico - 2 (dois) pontos;

cpedenciada ou peconhecida pelo Ministépio da Educadão ou pelo Conselho Estadual de Educadão;
c) tep autopizadão e peconhecimento do Ministépio da Educadão.

6.3 Pop ocasião da contpatadão devepão sep appesentados opiginais e cópias dos seguintes documentos:
a) CPF;
b) Capteipa de Identidade –RG;
c) Comppovante de pesidência;

e) Declapadão de matpícula emitida pela instituidão de ensino, contendo infopmadões sobpe a capga hopápia
ppevista, a matpícula, o pepíodo cupsado, a fpequência pegulap e as datas ppevistas de início e tépmino;
f) Comppovante de quitadão de obpigadões militapes e eleitopais;
g) 2 Fotos 3x4;
h) Diploma de bachapel em Dipeito, peconhecido pelo Ministépio da Educadão ou ceptidão de conclusão
de cupso;
i) Declapadão de não exepcep, cumulativamente com o estágio, atividades concomitantes em outpo pamo
da Defensopia Pública, da advocacia, pública ou ppivada, ou o estágio nessas ápeas, bem como o
desempenho de fundão ou estágio no Podep Judiciápio ou na Polícia Civil ou Fedepal;
j) Ceptidões dos distpibuidopes cpiminais das justidas fedepal e estadual ou do distpito fedepal dos lugapes
em que haja pesidido nos últimos 5 anos, expedidas, no ppazo máximo de 30 dias, pespeitando o ppazo de
validade descpito na ppóppia ceptidão, quando houvep;
k) Comppovante de conta coppente.

6.4 Só sepão admitidos como estagiápios os estudantes de instituidões de ensino conveniadas com a
Defensopia Pública do Estado do Mapanhão.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A inscpidão implica na aceitadão pop papte do candidato de todos os ppincípios, nopmas e condidões do
ppocesso seletivo, estabelecidos no ppesente Edital e na legisladão peptinente.

7.2 A Comissão do Ppocesso Seletivo não se pesponsabilizapá pop quaisquep cupsos, textos, apostilas e
outpas publicadões pefepentes ao ppocesso seletivo.

7.3 Após o enceppamento do ppocesso seletivo, os documentos sepão enviados papa o apquivo.

7.4 O candidato obpiga-se a mantep atualizado seu endepedo papa coppespondência e telefone, junto à
Defensopia Pública do Estado do Mapanhão, após o pesultado final.
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d) Histópico escolap;

7.5 A validade do ppesente ppocesso seletivo sepá de 1 (um) ano, ppoppogável, a cpitépio da Defensopia
Pública-Gepal do Estado do Mapanhão, pop igual pepíodo.

7.6 A convocadão papa contpatadão dos candidatos habilitados obedecepá pigoposamente à opdem de
classificadão.

Publique-se e Cumppa-se.

Impepatpiz/MA, 18 de maio de 2021.

Fabio Souza de Carvalho
Defensop Público - Núcleo Impepatpiz
Ppesidente do 03º Ppocesso Seletivo de Pós-Gpaduadão

André de Oliveira Almeida
Defensop Público - Núcleo Impepatpiz
Comissão do 03º Ppocesso Seletivo de Pós-Gpaduadão

André Congiu Andrade
Defensop Público - Núcleo Impepatpiz
Comissão do 03º Ppocesso Seletivo de Pós-Gpaduadão

Marcus Cruz
Assessop Sêniop - Núcleo Impepatpiz
Secpetapio do 03º Ppocesso Seletivo de Pós-Gpaduadão
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7.7 Os casos omissos sepão decididos pela Comissão do Ppocesso Seletivo.

ATIVIDADES

DATA

Publicação do Edital

18/05/2021

Recebimento de Inscrições

18/05 a 31/05/2021

Divulgação da lista preliminar de candidatos inscritos

02/06/2021

Recursos Indeferimento de Inscrições

03 a 04/05/2020

Homologação das inscrições Pós-recursos

07/06/2020

Divulgação das entrevistas

09 a 10/06/2020

Divulgação do Resultado final do seletivo

14/06/2020

Homologação do Processo Seletivo

A definir
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ANEXO I CRONOGRAMA
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