
Processo N.º 201810892001547
Assunto: Resultado Provisório do Processo Seletivo de membros para atuar no curso em matéria de
plantão

 

DECISÃO  N.º 008/2018 – ESDP

Trata-se de  processo seletivo  inaugurado com o Edital  009/2018-ESDP,  para  seleção de

membros da Defensoria Pública do Estado de Goiás atuar no curso em matéria de plantão.

DA PRIMEIRA FASE DA SELEÇÃO

Durante o prazo de inscrições, de 21/08/18 a 14/09/18, foram encaminhadas as  inscrições

dos defensores Luiz Henrique Silva Almeida, Marcelo Florêncio de Barros, Victor Lázaro Ulhoa

Florêncio de Morais e Tiago Ordones Rêgo Bicalho. As mesmas foram tratadas conforme teor da

Decisão 004/2018-ESDP.

Após designação os instrutores supracitados ministraram os módulos conforme descrito nos

Despachos  03/2018  e  035/2018  –  ESDP,  juntados  ao  Processo  SEI  n.º  201810892001547  e

remetidos à DGAP, de modo que a situação desses casos encontra-se consolidada.

DAS INSCRIÇÕES REALIZADAS DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO

Verifica-se  que,  após  findada  a  prorrogação  do  prazo  para  inscrições,  houve  mais  uma

inscrição para o módulo 3 (Servidores) - Peticionamento e atuação em matéria cível, previstos no

edital, realizada pelo defensor Fábio Ferreira Santos, de forma que não há concorrência.

O certame prevê como primeira fase a inscrição com a apresentação do material de apoio, de

caráter eliminatório. Em seguida, uma fase classificatória, com o fim de posicionar os inscritos em

uma lista de selecionados para atuar como instrutores, podendo ocorrer convocação dos suplentes

para ministrar aulas, obedecida a ordem de classificação, se houver necessidade.

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.

Verifica-se que a inscrição atende o disposto no item 6.1.

Em análise  prévia ao  conteúdo do material  de apoio apresentado pelo  Defensor  Público

Fábio Ferreira Santos, verifica-se que contempla os tópicos do Anexo II do Edital 009/2018-ESDP

e, nos temos do item 6.2, está aprovado na primeira fase do processo seletivo.

Nesse passo, considerando a inviabilidade de competição, torna-se prejudicada a 2ª fase do

processo seletivo para este inscrito, por ser de caráter meramente classificatório, tornando-se desde

já aprovado e classificado em primeiro lugar para o módulo inscrito.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES

O processo seletivo disponibilizou vagas para instrutores em 9 (nove) módulos do curso,

contudo, não houve inscrições para 1 (um) módulo:

- Módulo 2 – Peticionamento e atuação em matéria cível, família e infância para Defensor;

Dessa forma, é prudente conceder novo prazo para inscrições abrangendo todos os módulos

elencados pelo Edital 009/2018-ESDP.

Ressalta-se que a finalidade é formar um banco de talentos de instrutores para referido curso,

sendo que os classificados, ainda que não esteja nas primeiras colocações, poderão ser convocados

em caso de impossibilidade dos primeiros.

Reitera-se que os classificados poderão ministrar outros cursos na ESDP:

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;



Por todo exposto, decido:

1  –  Classificar  como  primeiro  colocado  no  respectivo  módulo  do  processo  seletivo  o

membro:

CURSO BÁSICO PARA ATUAÇÃO EM PLANTÃO - MÓDULOS PARA SERVIDOR

1º Fábio Ferreira Santos Módulo 3 Peticionamento e atuação em matéria 
cível

 

2 – Reabrir até o dia 14/12/2018 o prazo para inscrições para todos os módulos do processo

seletivo,  resguardada  a  situação  jurídica  dos  membros  já  classificados,  mantendo-se  as  demais

disposições do Edital 009/2018-ESDP.

2.1 – As inscrições para os módulos em que já existe instrutor classificado serão destinadas

ao cadastro de reserva do próprio módulo, além de possibilitar ao aprovado, independente de sua

classificação, ser convidado a atuar em outros cursos e demandas da ESDP;

Não havendo impugnação a este resultado provisório, têm-se que este será convertido em

definitivo automaticamente, independente de nova publicação.

Publique-se.  

Goiânia, 13 de novembro de 2018.

Cleyton Rodrigues Barbosa
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública
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