
PROCESSO SELETIVO

EDITAL N.º 009/2018-ESDP

SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES
EM MATÉRIA DE PLANTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Goiás, no exercício de suas
atribuições legais, torna pública a abertura do EDITAL DE SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA
AS  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  DE  MEMBROS  E  SERVIDORES  EM  MATÉRIA  DE
PLANTÃO,  Processo  SEI  n.º  201810892001547, observando-se  as  disposições  da  Lei
Complementar Estadual n.º 130/2017, da Resolução CSDP n.º 054/2018, da Resolução CSDP nº
63/2018, da Resolução DPG n.º 002/2018, bem como da Portaria 003/2018-ESDP.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVOS DA SELEÇÃO

1.1  Selecionar  instrutores  para  Curso  Básico  para  Atuação  em Plantão,  dentre  os  membros  da
Defensoria Pública do Estado de Goiás.

1.2 Consolidar o mérito, habilidades e competências, como critério para atuar como instrutor nas
ações de capacitação da Escola Superior da Defensoria Pública.

1.3 Valorizar o capital intelectual existente no quadro de membros da Defensoria Pública do Estado
de Goiás.

1.4  Garantir  a  capacitação  básica  para  a  Atuação  em  Plantão,  com  instrutores  cientes  das
peculiaridades que envolvem as atividades, no contexto da DPE-GO.

2. DA FUNÇÃO

2.1 Planejar e desenvolver as atividades de capacitação básica para a Atuação em Plantão, com
supervisão da Escola Superior da Defensoria Pública – ESDP.

3. DA REMUNERAÇÃO

3.1 A remuneração atenderá ao disposto no Art. 229 da Lei Complementar 130/2017, regulamentado
pela Resolução DPG n.º 002/2018.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=5662188&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=15927&infra_hash=dc8a135f0b8c3cee5149561ccd984bb76e50c7a08c20787f9d9d2c1c05421a08


4. DOS REQUISITOS E EXIGÊNCIAS

4.1 São pré-requisitos para admissão nesse Processo Seletivo: 

4.1.1 Ser membro da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

4.1.2  Possuir  experiência  profissional  ou  capacitação  técnica  relacionada  ao  conteúdo  de,  pelo
menos, um dos módulos constantes no Anexo II – Conteúdo Programático Previsto - Módulos do
curso de Capacitação Básica para a Atuação em Plantão.

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 A inscrição deverá  ser  efetuada  no período de  21/08/18 a  14/09/18 por  formulário próprio
enviado para o e-mail escola@defensoriapublica.go.gov.br  ,   acompanhado do material didático de
que trata o item 7, deste edital.

5.2 Todas as informações prestadas em atendimento aos procedimentos de inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, implicando na exclusão do Processo Seletivo, a qualquer tempo, a
ausência de informações de forma completa e correta, deixar de enviar o material didático, ou ainda,
não atender os requisitos e exigências deste Processo Seletivo;

5.3  O  candidato  poderá  se  inscrever  em  um  ou  mais  módulos,  separado  ou  conjuntamente,
conforme sua disponibilidade e interesse;

5.4 A inscrição para cada módulo será avaliada separadamente e a classificação ou desclassificação
para determinado módulo não influenciará nos demais.

5.5 A inscrição enseja  concordância com a cessão dos  direitos  autorais  do material  de apoio e
autorização de publicação e reprodução da totalidade ou de parte da obra, a critério da ESDP, em
qualquer época, por qualquer meio de comunicação, inclusive internet. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O presente processo seletivo constará de duas fases. A primeira fase, de caráter eliminatório,
consiste no envio do formulário de inscrição e do material didático elaborado, conforme item 5.1. A
segunda fase, de caráter classificatório, consistirá na análise do material didático enviado. 

6.2  Serão  considerados  aprovados  na  primeira  fase  deste  Processo  Seletivo,  todos  aqueles  que
enviarem o material didático em conformidade com o presente edital.
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6.3 Na segunda fase do certame, os materiais didáticos recebidos serão avaliados por uma comissão
designada pela ESDP.

6.4 Para a avaliação do material didático elaborado pelo candidato, serão considerados os seguintes
quesitos:

6.4.1 Planilha de Avaliação do Material Didático:

N.º Critério de Avaliação Sim Razoavelmente Não

1 O conteúdo está de acordo com o Projeto de 
Capacitação?

2 Está de acordo com o módulo a ser trabalhado?

3 O conteúdo apresenta-se de forma a despertar o 
interesse do cursista?

4 Os exemplos apresentados são condizentes com a 
experiência vivenciada pelos cursistas?

5 Os dados apresentam-se com fácil interpretação?

6 Há uma distribuição lógica de temas? 

7 Em caso de apresentar atividades, essas são elaboradas 
de forma a induzir o cursista a buscar outras fontes de 
informação?

8 As informações são atualizadas?

9 O material é flexível de modo a agregar-se a outros 
conteúdos/módulos?

10 O custo econômico de produção é condizente com a 
importância no processo de ensino-aprendizagem?

7. DO MATERIAL DIDÁTICO

7.1 A apresentação do material didático, a ser elaborado pelo candidato, é requisito integrante deste
processo seletivo,  com finalidades primárias de apresentar o plano de aula  e subsidiar as aulas
ministradas  no  Curso  Básico  para  Atuação  em  Plantão.  Secundariamente,  o  conteúdo  poderá
compor, no todo ou em parte, a elaboração de um manual para atuação em plantão.

7.2 A elaboração deverá ser por módulos,  considerando as disposições da Resolução CSDP n.º
63/2018 e, no mínimo, o conteúdo elencado no Anexo II deste edital, e apresentado em documento
assinado em PDF, bem como em versão editável.



7.3 O material didático deverá ser confeccionado de modo a auxiliar os membros e os servidores a
lidarem com os  dilemas  do  Plantão;  ser  flexível  com relação ao  público-alvo,  com linguagem
acessível e sem lacunas no conteúdo; apresentar a dinamicidade aliada à prática diária dos membros
e servidores que atuam no Plantão.

7.4  O  candidato  poderá  usar  como  referência  os  critérios  elencados  na  planilha  de  avaliação
constante no item 6.4.1, do edital.

7.5 É de exclusiva responsabilidade  do candidato a  elaboração do material  de apoio,  inclusive
quanto ao respeito as regras que disciplinam os direitos autorais. 

7.6 As citações e paráfrases de outros autores deverão ser indicadas, identificando os autores, as
respectivas obras e dados da publicação. 

8. DO RECURSO

8.1 Qualquer interessado poderá apresentar impugnação ao presente Edital, no prazo de três dias,
contados de sua publicação, por simples requerimento dirigido à Diretoria da Escola Superior da
Defensoria Pública, escola@defensoriapublica.go.gov.br  ,   com o assunto: Dúvidas - PS Plantão;

8.2 Os recursos ou impugnações contra as demais fases do certame observará o disposto no item
anterior, especialmente quanto ao prazo e forma de interposição, e serão decididos pela Diretoria da
Escola Superior da Defensoria Pública.

9. DO RESULTADO

9.1 O resultado será publicado na forma do Regimento Interno da Defensoria Pública – Resolução
CSDP n.º 54/2018.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A participação no presente Processo de Seleção importa aceitação das normas contidas neste
Edital;

10.2  Quaisquer  dúvidas  referentes  a  este  processo  deverão  ser  endereçadas  para  e-mail
escola@defensoriapublica.go.gov.br  ,   com o assunto: Dúvidas - PS Plantão;
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10.3 O instrutor aprovado para ministrar os módulos do  Curso Básico para Atuação em Plantão,
poderá, atendidos os critérios de oportunidade e conveniência, ser convidado a atuar em outros
cursos e demandas da ESDP;

10.4 O candidato que se inscrever para o processo seletivo regido por este edital, se compromete em
ceder o material didático elaborado para acervo da ESDP, o qual poderá ser destinado à composição
do Manual de Atuação em Plantão ou material de apoio em outros cursos da ESDP;

10.5 A continuidade  das  atividades  ministradas  pelo instrutor  selecionado no processo seletivo,
regido  por  este  edital,  fica  condicionado  ao  desempenho  apresentado  no  decorrer  de  suas
atribuições;

10.5.1 O instrutor será avaliado continuamente a partir de critérios objetivos estipulados pela ESDP.

10.6 Independente da classificação auferida neste certame, ao candidato que apresentar material de
apoio  será computada pontuação escolar no currículo  acadêmico,  sendo atribuído dez  (10)
pontos  por  material  apresentado,  conforme  item  4  da  tabela  de  gradação  do  Art.  3º,  §5º,  da
PORTARIA N.º 003/2018-ESDP, possibilitando sua utilização em avaliações e como critério de
desempate em solicitações perante a ESDP;

10.7 Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Escola Superior da Defensoria Pública do
Estado de Goiás.

Goiânia, 21 de agosto de 2018.

Márcio Rosa Moreira
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública 



ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA CAPACITAÇÃO
EM MATÉRIA DE PLANTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Nome:

Cargo:

Telefone: E-mail:

Órgão de atuação:

Selecionar o(s) módulo(s) pretendido(s)

CURSO BÁSICO PARA ATUAÇÃO EM PLANTÃO - MÓDULOS PARA DEFENSOR

Módulo 1 Atuação em plantão e sua regulamentação

Módulo 2 Peticionamento e atuação em matéria cível, família e infância

Módulo 3 Atuação em matéria de criminal no plantão

Módulo 4 Atuação em matéria de saúde no plantão

CURSO BÁSICO PARA ATUAÇÃO EM PLANTÃO - MÓDULOS PARA SERVIDOR

Módulo 1 Defensoria Pública e seu público-alvo

Módulo 2 Atuação em plantão e sua regulamentação

Módulo 3 Peticionamento e atuação em matéria cível

Módulo 4 Atuação em matéria de saúde no plantão

Módulo 5 Atuação em matéria de criminal no plantão

Possui experiência profissional e capacitação técnica relacionada ao conteúdo?  
(   ) Sim, por atuação em plantões.
(   ) Sim, por atuação ordinária na lotação atual ou anterior.
(   ) Não tem experiência, mas capacitação técnica (especifique) _______________________________
(   ) Outros (especifique) _________________________________________________________________

Declaro minha inteira responsabilidade sobre o texto apresentado como material de apoio. As
citações e paráfrases de outros autores estão indicadas e apresentam a origem da ideia do autor,
com as respectivas obras e dados da publicação.

Declaro estar ciente das regras do presente edital, especialmente quanto a cessão dos direitos autorais
do material de apoio e autorização de publicação e reprodução da totalidade ou de parte da obra,
a critério da ESDP, em qualquer época, por qualquer meio de comunicação.

_____________________________
Assinatura do Requerente



ANEXO  II

Conteúdo programático previsto para o curso básico de atuação no plantão da Defensoria Pública

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA DEFENSORES

Módulo 1 - Atuação em plantão e sua regulamentação – carga horária prevista: 4h

1 – Plantão da DPE;
1.1 – Semanal e no Recesso;
1.2 – Atribuição do Assessor;
1.3 – Modo de atendimento e equipamentos disponíveis para plantão;

2 – Atuação judicial e extrajudicial;
3 – Ações cabíveis: demandas de caráter urgente;
4 – Ações incabíveis e como o assessor deve proceder;
5 – Encaminhamentos para órgãos da Defensoria e para outros órgãos e instituições;
6 – Assistidos do Interior do Estado;

6.1 – Área territorial de atendimento pelo plantão;
7 – Demandas de outras comarcas ou outros Estados;
8 – Órgãos de atuação em funcionamento na DPE-GO e suas atribuições básicas: 

8.1 – Núcleos e Defensorias da Capital e Interior;
8.2 – Juízos em que não há atuação da Defensoria Pública na Capital;

9 – Problemas comuns durante o plantão;
10 – Principais reclamações dos assistidos em relação ao plantão;

Módulo 2 - Peticionamento e atuação em matéria cível, família e infância – carga horária prevista: 2h

1 – Ações cíveis ou documentos mais comuns no plantão;
2 – Ações de Família do plantão;
3 – Ações e procedimentos da Infância e Juventude no plantão;

Módulo 3 - Atuação em matéria de criminal no plantão – carga horária prevista: 2h

1 – Prisão em flagrante: vícios e teses defensivas;
2 – Audiência de custódia;

2.1 – Entrevista reservada antes da audiência
2.2 – Formulário a ser preenchido antes da audiência

3 – Excepcionalidade da prisão preventiva;
3.1 – Legitimidade para requer e conversão durante a audiência de custódia;
3.2 – Inobservâncias dos requisitos e teses defensivas;

4 – Prisão domiciliar;
5 – Prisão temporária;
6 – Medidas cautelares alternativa à prisão;

6.1 – Monitoramento eletrônico;
7 – Liberdade provisória;

7.1 – Fiança para assistido hipossuficiente;
8 – Habeas Corpus;



Módulo 4 - Atuação em matéria de saúde no plantão – carga horária prevista: 4h

1 - Direito fundamental à saúde;
2 - Repartição de competências;
3 - Medicamentos fora da Relação Nacional de Medicamentos.
4 - Sistema de regulação;
5 - Vagas de UTI;
6 – Saúde suplementar em matérias de urgência
7 - Ferramentas úteis na atuação na área de saúde e soluções extrajudiciais;
8 – Principais ações e medidas a serem adotadas durante o plantão;
9 – Modelos de petições ou documentos relacionados à saúde mais comuns no plantão;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SERVIDOR

Módulo 1 - Defensoria Pública e seu público-alvo – carga horária prevista: 4h

1 – Papel Constitucional da Defensoria Pública - art. 134 da CF;
1.1 – Princípios Institucionais;
1.2 – Atuação individual e coletiva;
1.3 – Atribuição da DPE e DPU;

2 – Público Alvo da Defensoria Pública;
2.1 – Necessidade econômica;
2.2 – Necessidade Jurídica;
2.3 – Necessidade Social e Organizacional;

3 – Direitos básicos do assistido: Art. 4º-A da LC 80/94 e Art. 5º da LCE 130/2017;
4 – Critérios para ser assistido da DPEGO – Resolução CSDP 20/2016;
5 – Documentos gerais para ser atendido na Defensoria Pública;
6 – Anexos da Resolução CSDP 20/2016: Termo de Declaração de Necessitado, Termo de Reavaliação; 
Termo de Denegação de Atendimento;
7 – Hipóteses de denegação de atendimento;
8 – Competência para denegação de atendimento e possibilidade de recurso;

Módulo 2 - Atuação em plantão – carga horária prevista: 5h

1 – Plantão da DPE;
1.1 – Semanal e no Recesso;
1.2 – Atribuição do Assessor;
1.3 – Modo de atendimento e equipamentos disponíveis para plantão;

2 – Atuação judicial e extrajudicial;
3 – Ações cabíveis: demandas de caráter urgente;
4 – Ações incabíveis e como o assessor deve proceder;
5 – Encaminhamentos para órgãos da Defensoria e para outros órgãos e instituições;
6 – Assistidos do Interior do Estado;

6.1 – Área territorial de atendimento pelo plantão;
7 – Demandas de outras comarcas ou outros Estados;
8 – Órgãos de atuação em funcionamento na DPE-GO e suas atribuições básicas: 

8.1 – Núcleos e Defensorias da Capital e Interior;
8.2 – Juízos em que não há atuação da Defensoria Pública na Capital;

9 – Problemas comuns durante o plantão;
10 – Principais reclamações dos assistidos em relação ao plantão;



Módulo 3 – Peticionamento e atuação em matéria cível em plantão – carga horária prevista: 16h

1 – Principais ações cíveis do plantão e generalidades;
2 – Petição Inicial;

2.1 – Redação Jurídica;
a) Clareza e objetividade: fatos, fundamentos e pedido sem obscuridade;
b) Técnica argumentativa em ordem lógica;
c) Apenas uma ideia em cada parágrafo;
d) Uso correto da língua portuguesa e cuidados com o excesso de adjetivos dirigido às partes e aos 

agentes públicos ou privados; exageros de linguagem, gírias e expressões populares;
e) Apresentação da petição: necessidade de formatação padronizada, com tipo e tamanho de fonte para

parágrafos e citações;
f) Transcrições e citações de doutrina, jurisprudência e legislação;
2.2 – Requisitos e elementos da inicial;
a) Endereçamento
b) Qualificação das partes;
c) Indicação da espécie de ação;
d) Fatos, fundamentos e pedido;
e) Pedido de Justiça Gratuita;
f) Pedido de condenação em honorários para FUNDEPEG;
g) Pedido de tutela provisória e da medida de efetivação específica necessária;
h) Opção pela audiência de conciliação;
i) Juntada documentos essenciais;

 3 – Noções sobre tutelas provisórias;
a) Tutela provisória de urgência, antecipada e cautelar: procedimento e requisitos;
b) Tutelas antecipadas e cautelares requeridas em caráter antecedente: procedimentos, requisitos, 

pedido específico e estabilização da tutela;
c) Tutela de evidência;
d) Medidas para efetivação da tutela deferida;
d) Recursos contra decisões que tratam de tutelas provisórias;

3  - Mandado de segurança individual e coletivo;
3.1 – Cabimento e Direito líquido e certo;
3.2 – Prazo decadencial;
3.3 – Prova pré-constituída;
3.3 – Forma da Petição Inicial;
a) Competência determinada pela autoridade coatora;
b) Qualificação da parte e da autoridade coatora;
c) Pedido liminar com demonstração dos requisitos;
d) Tópico do direito líquido e certo;
e) Pedido para concessão da segurança;
f) Pedido de notificação da autoridade coatora;
g) Recurso contra o deferimento ou indeferimento de liminar e o efeito pretendido, suspensivo ou 

tutela antecipada recursal;
4 – Modelos de petições cíveis ou documentos mais comuns no plantão;
5 – Ações de Família do plantão;
6 – Ações e procedimentos da Infância e Juventude no plantão;



Módulo 4 - Atuação em matéria de saúde no plantão – carga horária prevista: 4h

1 - Direito fundamental à saúde;
2 - Repartição de competências;
3 - Medicamentos fora da Relação Nacional de Medicamentos.
4 - Sistema de regulação;
5 - Vagas de UTI;
6 – Saúde suplementar em matérias de urgência
7 - Ferramentas úteis na atuação na área de saúde e soluções extrajudiciais;
8 – Principais ações e medidas a serem adotadas durante o plantão;
9 – Modelos de petições ou documentos relacionados à saúde mais comuns no plantão;

Módulo 5 - Atuação em matéria de criminal no plantão – carga horária prevista: 4h

1 – Prisão em flagrante e suas formalidades;
1.1 – Vícios e teses defensivas;

2 – Audiência de custódia;
2.1 – Entrevista reservada antes da audiência
2.2 – Formulário a ser preenchido antes da audiência

3 – Excepcionalidade da prisão preventiva;
3.1 – Legitimidade para requer e conversão durante a audiência de custódia;
3.2 – Inobservâncias dos requisitos e teses defensivas;

4 – Prisão domiciliar;
5 – Prisão temporária;
6 – Medidas cautelares alternativa à prisão;

6.1 – Monitoramento eletrônico;
7 – Liberdade provisória;

7.1 – Fiança para assistido hipossuficiente;
8 – Habeas Corpus;

a) Cabimento;
b) Autoridade Coatora;
c) Competência;
d) Impetrante;
e) Paciente;
f) Necessidade de juntada da prova documental;
g) Pedido de liminar;
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