
Processo N.º 201810892001463 
Assunto:  Resultado  do  Processo  Seletivo  de  membros  que  participarão  da  VI  Congresso
Internacional de Direito das Famílias e das Sucessões do IBDFAM - VI Congresso do IBDFAM RJ

 

DECISÃO  N.º 002/2018 – ESDP – Trata-se de processo seletivo inaugurado com o Edital

006/2018-ESDP, visando a seleção de três membros da Defensoria Publica do Estado de Goiás para

participar do  VI Congresso Internacional de Direito das Famílias e das Sucessões do IBDFAM

- VI Congresso do IBDFAM RJ, a ser realizado em Buzios - RJ, nos dias 27 a 29 de setembro de

2018.

Devidamente publicado o edital,  tempestivamente,  vieram inscrições de quatro membros:

Thais  Quinelato  Ferraz,  Marcelo  Florêncio  de  Barros  e  Daniel  Ruybal  de  Lacerda  do  Núcleo

Processual Família e Cecília Dantas Ribeiro da 3ª Defensoria Pública de Trindade – GO. 

Não foram conhecidas as inscrições de servidores pela ausência de vagas.

Sobre o processo seletivo, o §1º do Art. 3º do Edital 006/2018-ESDP impõe:

(...)
§1º – 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:
I – Estiver lotado em órgão de atuação com atribuição ordinária em matéria que
envolva o Direito de Família e Sucessões;
II – Maior pontuação válida no Currículo Acadêmico;
III – 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;
IV – Maior tempo sem ter sido contemplado com custeio, ainda que parcial, para
participar do mesmo evento nos anos anteriores;
V – Antiguidade. 

O Edital  prevê  três  (03)  vagas  e  foram protocoladas  quatro  (04)  inscrições,  exigindo  a

aplicação dos critérios de seleção.

O primeiro critério, lotação em órgão com atribuição na matéria do evento, foi preenchido

por todos os inscritos, mantendo-se o empate.

Pelo  critério  de  pontuação  no  currículo  acadêmico  dos  inscritos,  foi  selecionado  o  Dr.

MARCELO FLORÊNCIO DE BARROS, com trinta (30) pontos, pela apresentação de propostas de



teses para o 1º Encontro de Defensores Públicos do Estado de Goiás.  Os demais  inscritos não

possuem pontuação, passando aos critérios seguintes. 

A aplicação  dos  3º  e  4º  critérios  foi  insuficiente,  visto  que,  os  inscritos  não  foram

contemplados em nenhum evento custeado pela DPE-GO. 

O último critério descrito no edital  contempla a antiguidade,  selecionado para a segunda

vaga o Dr. DANIEL RUYBAL DE LACERDA, completando o limite de dois membros para o

mesmo núcleo, conforme previsão do artigo 4º do Edital.

Por esta razão, haja vista que a Dr.ª THAIS QUINELATO FERRAZ também pertence ao

núcleo dos dois primeiros membros selecionados, sua indicação somente poderia ser admitida caso

não houvesse outros interessados, o que não se verifica no presente caso.

Nesse passo, a terceira vaga contempla a Dr.ª CECÍLIA DANTAS RIBEIRO.

Membros
selecionados

1º - MARCELO FLORÊNCIO DE BARROS
2º - DANIEL RUYBAL DE LACERDA
3º - CECÍLIA DANTAS RIBEIRO

Lista de Reserva Thais Quinelato Ferraz

Registre-se  que,  nos  termos  do  artigo  2º,  §2º,  do  Edital,  “A desistência  de  membro

selecionado ou ampliação das vagas existentes implicará na convocação do próximo membro

que preencher os critérios estabelecidos no certame”. Esta convocação deve ser feita por mero

ato administrativo, independente de novo edital. 

Segue lista provisória para publicação, a qual, na forma do Art. 5º do Edital 006/2018-ESDP,

poderá ser oferecida impugnação à lista provisória até o dia 21 de agosto de 2018, por simples

requerimento,  dirigido  à  Diretoria  da  Escola  Superior,  enviado  ao

escola@defensoriapublica.go.gov.br.

Não  havendo  impugnação  à  lista  provisória,  esta  será  convertida  em  definitiva

automaticamente, independente de nova publicação.

Publique-se.

Goiânia, 17 de agosto de 2018.

Márcio Rosa Moreira
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública

mailto:escola@defensoriapublica.go.gov.br
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