
Edital n.º 014/2018 – ESDP – II Congresso do IBDFAM – Centro Oeste 

A Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública

do Estado de Goiás, no exercício de suas atribuições le-

gais, estabelecidas no artigo 55, inciso I, da Lei Com-

plementar Estadual n.º 130/2017, e artigo 14, §2º, do

Regimento Interno – Resolução CSDP n.º 054/2018,

PROCESSO SELETIVO DOS MEMBROS QUE TERÃO SUAS DESPESAS CUSTEADAS

PELA INSTITUIÇÃO PARA O II CONGRESSO DO IBDFAM – CENTRO OESTE

Considerando que compete à Escola Superior da Defensoria Pública – ESDP, promover a atualiza-

ção profissional e o aperfeiçoamento técnico através cursos, conferências, seminários e outras ativi-

dades científicas.

Considerando que o II Congresso do IBDFAM – Centro Oeste interessa a um número expressivo

de membros, de diversos órgãos de atuação: Núcleo Processual de Família e Sucessões, Núcleo da

Infância e Juventude, Defensorias iniciais com atribuição em Direito de Família, além das Defenso-

rias não organizadas em núcleos especializados, mas que possuem atribuição em Família e Suces-

sões, como as do interior do Estado.

Considerando a necessidade de oportunizar-se a todos os membros, em igualdade de condições,

participar de atividades científicas, promovidas ou custeadas com recursos destinados a atualização

profissional e aperfeiçoamento técnico. 

Considerando o teor do Processo SEI de n.º 201810892001849, no qual foi autorizado pela Defen-

soria Pública Geral o custeio de três (03) vagas para membros participarem do II Congresso de Di-

reito das Famílias do IBDFAM – Centro Oeste, que será realizado nos dias 25 e 26 de outubro de

2018, em Brasília - DF.



RESOLVE,

1. O processo seletivo dos  membros que terão  suas  despesas  custeadas  pela  Instituição  para  o

II Congresso de Direito das Famílias do IBDFAM – Centro Oeste será regido exclusivamente

pelo presente Edital.

2. Os Defensores Públicos selecionados para participar da II Congresso de Direito das Famílias do

IBDFAM – Centro Oeste, farão jus ao custeio das seguintes despesas:

2.1 Transporte, hospedagem e diárias, conforme as normas gerais da Defensoria Pública.

2.2 A inscrição para o Congresso é gratuita e de exclusiva responsabilidade do interessado, devendo

ser  efetuada diretamente pelo membro no site  oficial  instituição organizadora,  atentando-se aos

prazos  (19/10/2018)  e  ao  limite  de  vagas  estabelecidas  (https://www2.cjf.jus.br/educare/ficha-

inscricao?codTurma=242). 

2.3 A seleção tem caráter personalíssimo, não se admitindo permuta entre membros ou solicitação

de aproveitamento da condição de selecionado para outro evento.

2.4 A  desistência  de  membro  selecionado  ou  ampliação  das  vagas  existentes  implicará  na

convocação do próximo membro que preencher os critérios estabelecidos no certame.

2.5 Eventual dispensa pelo membro selecionado de parcela do custeio não implica em automática

ampliação vagas ou nova convocação.

3. Os Defensores Públicos interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de outubro de 2018 a

17 de outubro de 2018, por meio de e-mail enviado para escola@defensoriapublica.go.gov.br, com

o formulário do anexo assinado.

3.1 Havendo maior número de inscritos que o número de vagas, a seleção seguirá pelos critérios

abaixo  relacionados,  sucessivamente,  utilizando-se  dos  últimos  apenas  se  os  primeiros  não  se

revelarem suficientes:

3.1.1 Estiver  lotado  em  órgão  de  atuação  com  atribuição  ordinária  em  matéria  de  Família  e

Sucessões;
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3.1.2 Maior pontuação válida no Currículo Acadêmico;

3.1.3 Maior tempo sem ter sido contemplado com custeio, ainda que parcial,  para participar de

cursos, conferências, seminários ou outras atividades científicas, fora da cidade de lotação;

3.1.4 Maior tempo sem ter sido contemplado com custeio, ainda que parcial,  para participar do

mesmo evento nos anos anteriores;

3.1.5 Antiguidade.

3.2 A atuação em plantão ou serviços extraordinários não constitui requisito de incidência do item

3.1.1.

3.3 A pontuação  de  mérito  acadêmico  somente  poderá  ser  utilizada  uma  vez  por  aquele  que

alcançou êxito no requerimento, segundo os critérios estipulados na Portaria n.º 003/2018-ESDP;

3.4 Não  serão  computadas  para  efeito  do  3.1.3,  as  viagens  sem  caráter  de  capacitação  ou

aperfeiçoamento;  para  prestar  serviço  de  assistência  jurídica,  tais  como  mutirões  carcerários  e

itinerantes; para representação da Defensoria Pública nas reuniões das comissões do CONDEGE ou

dos conselhos municipais, estaduais e comunitários, salvo se cumuladas com outros eventos.

3.5 A antiguidade para membro será aferida pela lista de antiguidade e para o servidor pelo tempo

de serviço prestado na Defensoria Pública do Estado de Goiás.

4. A seleção  poderá  implicar  na  indicação  de  no  máximo  2  (dois)  Defensores  Públicos  de

determinado núcleo, salvo se não houver outros interessados e demonstração de que não haverá

prejuízo à continuidade dos serviços ordinários.

4.1 Independente do quantitativo previsto no caput, a indicação definitiva ficará condicionada à

anuência das respectivas Coordenações e Subdefensorias. Havendo impossibilidade em razão do

serviço de algum dos indicados, será convocado o próximo da lista dos selecionados. 

5. Até o dia 18 de outubro de 2018 será publicada a lista provisória, da qual caberá impugnação até

o dia 19 de outubro de 2018, por simples requerimento, dirigido à Diretoria da Escola Superior,

enviado ao escola@defensoriapublica.go.gov.br.
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5.1 A  confirmação  das  inscrições  pela  ESDP  será  feita  por  meio  de  correspondência

eletrônica enviada ao e-mail funcional do interessado.

5.2 É de responsabilidade do candidato a regularidade de sua inscrição, implicando o indeferimento

pela ESDP nos casos de recebimento de e-mail incompleto, formulário preenchido indevidamente,

informações inconsistentes e/ou envio para caixa diferente do disposto no caput.

5.3 A ESDP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem

técnica,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  das  linhas  de  comunicação,  bem como  por

outros fatores que impossibilitem o recebimento de dados.

5.4 Não havendo impugnação na forma do caput, a lista provisória será convertida em definitiva,

independente de nova publicação.

5.6 Finalizada a seleção, as indicações serão encaminhadas para a Diretoria-Geral de Administração

e Planejamento.

Goiânia, 15 de outubro de 2018.

Márcio Rosa Moreira

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública



ANEXO ÚNICO

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CUSTEIO PARA
O  II CONGRESSO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS DO IBDFAM – CENTRO OESTE

Nome:
Cargo:
Telefone: E-mail:
Órgão de atuação:

  Tempo de serviço na Defensoria Pública do Estado de Goias: 
Tem lotação com atribuição em matéria de Direito de Família ?                  
(   )  SIM

(   ) Não, no entanto, o custeio da viagem pela administração se justifica pois:____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Tem  pontuação  no  currículo  perante  a  Escola  Superior  da  Defensoria  Pública?  Quais?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

A DPEGO já custeou, ainda que parcialmente, sua participação no Congresso de Direito das Famílias do

IBDFAM – Centro Oeste em anos anteriores? (   ) Não     (    ) Sim, no ano: _________

A DPEGO já custeou, ainda que parcialmente, sua participação em cursos, conferências, seminários ou ou-

tras atividades científicas fora da cidade de lotação? 

(   ) Não         (    ) Sim – relacione as três últimas nos campos abaixo:          

Qual?______________________________________________,  no ano__________

Qual?______________________________________________,  no ano__________

Qual?______________________________________________,  no ano__________

Declaro estar ciente das regras do presente edital e da necessidade de atuar como multiplicador dos

conhecimentos adquiridos,  nos termos da Portaria n.º 014/2017-DPG e  Resolução n.º 002/2018-

DPG.

Declaro ainda estar ciente da necessidade de apresentação do certificado de participação no prazo

de 30 dias.

Nestes  termos,  tenho  interesse  em  participar  do  II  Congresso  de  Direito  das  Famílias  do

IBDFAM – Centro Oeste.

_____________________________

Assinatura do Requerente
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