
Defensoria Pública-Geral do Estado

Edital nº 026/2018 – Gabinete/DPG

A Defensora Pública-Geral do Estado de Goiás, no uso

de suas atribuições conferidas pelo artigo 12, incisos I e

VII, da Lei Complementar Estadual nº 130, de 11 de julho

de 2017, e em observância ao artigo 108 da mesma lei

complementar,  consoante  o  previsto  no  artigo  121,

parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 80, de

12 de janeiro de 1994, e,

CONSIDERANDO os termos do Edital nº 017/2018-Gabinete/DPG, que rege o Segundo Concurso

de Remoção de 2018;

CONSIDERANDO que o  §  5º  do artigo  2º  do Edital  nº  017/2018-Gabinete/DPG determina a

publicação na página da Defensoria Pública da lista das defensorias públicas titularizadas e da

lista das defensorias vagas decorrentes da sétima etapa do Segundo Concurso de Remoção de

2018;

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 307/2018-Gabinete/DPG;

RESOLVE

Art. 1º. Tornar público o resultado, pela ordem de inscrição no certame, da sétima

etapa do Segundo Concurso de Remoção de 2018, na seguinte forma:

Gabriel Vieira Berla Opção preterida em razão do requerimento  do membro Marco  Túlio

Félix  Rosa com direito  de precedência;  remoção prejudicada nesta

fase do certame ante a ausência de outras opções.

Marco Túlio Félix Rosa Opção  deferida,  qual  seja,  2  ª   Defensoria  Pública  Especializada

Criminal de Aparecida de Goiânia, ante a ausência de interessado

com direito de precedência.

Art. 2º. Tornar pública a lista das defensorias públicas que servirão à oitava etapa

do certame, na seguinte forma:
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5a Defensoria  Pública

Especializada do Júri

Vaga  em  decorrência  da  remoção,  ad  referendum do  Conselho

Superior,  do  membro  Marco  Túlio  Félix  Rosa para  a 2ª Defensoria

Pública Especializada Criminal de Aparecida de Goiânia.

Art. 3º. Estabelecer que as inscrições para a oitava etapa do certame, deverão ser

realizadas até as 23h59min do dia 13 de julho de 2018 e somente poderão abranger as vagas

abertas  na sétima  fase do  concurso,  em observância  à  parte  final  do  artigo  5º  do  Edital  nº

017/2018-Gabinete/DPG.

Gabinete da Defensora Pública-Geral do Estado, em Goiânia, aos 10 dias do mês

de julho de 2018.
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