
PROCESSO SELETIVO

EDITAL N.º 006/2019-ESDP

SELECIONA MEMBROS E SERVIDORES QUE TERÃO SUAS INSCRIÇÕES CUSTEADAS PELA INS-

TITUIÇÃO PARA O CURSO DE EXTENSÃO EM EXECUÇÃO PENAL – EDEPE (ON LINE)

A Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública do Es-

tado de Goiás, no exercício de suas atribuições legais, esta-

belecidas no artigo 55, inciso I, da Lei Complementar Esta-

dual n.º 130/2017, e artigo 14, §2º, do Regimento Interno –

Resolução CSDP n.º 054/2018, e

CONSIDERANDO que compete à Escola Superior da Defensoria Pública – ESDP, promover a atualização

profissional  e  o  aperfeiçoamento técnico através  de cursos,  conferências,  seminários  e  outras  atividades

científicas;

CONSIDERANDO  que o Curso de Extensão em Execução Penal – EDEPE (on line) interessa a um

número expressivo de membros e servidores;

CONSIDERANDO a necessidade de se oportunizar a todos os membros e servidores, em igualdade de

condições,  participarem das  atividades  promovidas  ou  custeadas  com recursos  destinados  à  atualização

profissional e aperfeiçoamento técnico no âmbito da Defensoria Pública. 

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI de n.º 201910892000238, no qual foi autorizado pela Defensoria

Pública-Geral o custeio de 6 (seis) vagas para membros e 6 (seis) vagas para servidores participarem do

Curso de Extensão em Execução Penal – EDEPE que será realizado de 11 de março a 6 de maio de 2019 na

modalidade on line.

RESOLVE,

1. O processo seletivo dos membros e servidores que terão suas inscrições custeadas pela Instituição para o

Curso de Extensão em Execução Penal – EDEPE (on line) será regido exclusivamente pelo presente Edital.

2. Os membros e os servidores selecionados para participarem do Curso de Extensão em Execução Penal –

EDEPE (on line) farão jus ao custeio das inscrições no referido curso.

2.1. A seleção tem caráter personalíssimo, não se admitindo permuta ou solicitação de aproveitamento da

condição de selecionado para outro evento.
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2.2.  A desistência  de  membro ou  servidor  selecionado ou  ampliação  das  vagas  existentes  implicará  na

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

2.3. Em caso do número de inscrições efetivadas em determinada categoria ser inferior ao número de vagas

estabelecidas, as vagas excedentes serão redistribuídas na categoria diversa.

3.  Os  membros  e  os  servidores  interessados  poderão  se  inscrever  do  dia  1º  de  março  de  2019  até  as

12h00min  do  dia  7  de  março  de  2019,  por  meio  de  formulário  eletrônico  disponibilizado no  endereço

https://goo.gl/forms/f5mQMhVuuivwB3bq1 

3.1.  Havendo maior  número  de  inscritos  que  o número  de vagas,  a  seleção seguirá  os  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 Execução Penal;

3.1.2. Maior pontuação válida no Currículo Acadêmico;

3.1.3. 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. 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. Até as 18h00min do dia 7 de março de 2019 será publicada a lista provisória de selecionados, da qual

caberá  impugnação até  as  12h00min do dia  8 de março  de 2019,  por  simples  requerimento,  dirigido à

Diretoria da Escola Superior, enviado ao endereço escola@defensoriapublica.go.gov.br.

4.1.  A  confirmação  das  inscrições  pela  ESDP  será  feita  por  meio  de  correspondência

eletrônica enviada ao e-mail do interessado.

4.2. 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 ou informações

inconsistentes.

4.3. A ESDP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica,
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falhas de comunicação,  congestionamento das linhas de comunicação,  bem como por outros fatores que

impossibilitem o recebimento de dados.

5.  Não  havendo  impugnação  na  forma  do  item  4,  a  lista  provisória  será  convertida  em  definitiva,

independente de nova publicação.

6.  Finalizada  a  seleção,  as  indicações  serão  encaminhadas  para  a  Diretoria-Geral  de  Administração  e

Planejamento para as providências cabíveis

Goiânia, 1º de março de 2018.

Saulo Carvalho David
Defensor Público

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública
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