
PROCESSO SELETIVO

EDITAL N.º 005/2019-ESDP

SELECIONA ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
PARA ATUAÇÃO COMO MONITORES NO PROGRAMA DE AUXÍLIO À SUPERVISÃO DE

ESTÁGIOS ACADÊMICOS DA ESDP

O Diretor 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 MONITORES PARA
ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE AUXÍLIO À SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS ACADÊMICOS DA
ESDP, observando-se as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 130/2017, da Resolução
CSDP n.º 054/2018, bem como da Portaria 004/2019-ESDP e Portaria 003/2018-ESDP.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVOS DA SELEÇÃO

1.1 Selecionar Monitores dentre os estagiários da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

1.2 A seleção de monitores da ESDP é regido pela Comissão de Seleção,  que é seu fórum
consultivo e deliberativo.

1.3 Poderá inscrever-se no processo seletivo de monitores da ESDP o estagiário que esteja no
desempenho de suas atividades na Defensoria Pública do Estado de Goiás por período superior a
um ano e que esteja em seu último semestre de contrato de estágio acadêmico.

1.4 A atividade de monitoria será desenvolvida no período correspondente aos últimos 04 (quatro)
meses do seu contrato de estágio acadêmico desde que haja:

1.4.1 Opção própria em se tornar monitor da ESDP;

1.4.2 Concordância do defensor público responsável por sua supervisão;

1.4.3 Aprovação em processo seletivo.

1.5  Pelo  desempenho  das  atividades  na  monitoria,  será  computada  pontuação  escolar  no
currículo acadêmico dos selecionados, 10 (dez) pontos, na forma da Portaria n.º 003/2018–ESDP.

1.6  Ao  final  de  sua  participação  no  programa,  o  estagiário  monitor  receberá  certificado  de
participação no programa onde serão relacionadas as atividades desempenhadas e computadas
as horas dedicadas ao projeto.

1.7 Atendidos os requisitos previstos no subitem 1.4, o estagiário selecionado será desvinculado
de  sua  unidade  originária  e  será  vinculado  à  ESDP,  passando  a  compor  o  seu  quadro  de
monitores sob supervisão do seu diretor.

2. DAS ATIVIDADE DESEMPENHADAS

2.1 Auxiliar  didática  e  tecnicamente  os estagiários  que forem encaminhados  ao programa de
monitoria;
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2.2 Auxiliar em oficinas de confecção de peças processuais;

2.3 Atuar em plantões de dúvidas;

2.4 Propor e desenvolver ações efetivas para melhor efetividade e desempenho dos estagiários;

2.5  Submeter  à  direção  da  ESDP,  relatórios  de  acompanhamento  e  auxílio  da  atividade  de
monitoria.

3. DAS VAGAS

3.1 Haverá a disponibilidade de 02 (duas) vagas para atuação na monitoria.

3.1.1 01 (uma) vaga no período matutino;

3.1.2 01 (uma) vaga no período vespertino.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 A inscrição deverá ser efetuada no período de 7 a 21/03/2019 preenchendo o formulário de
inscrições on-line, disponibilizado no site da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

4.2 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,  ou  ainda,  não  atender  os
requisitos e exigências previstas para o certame.

4.3 As inscrições homologadas serão publicadas na forma da Resolução CSDP n.º 54/2018

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Recebida a inscrição na forma do item 5.1, o processo seletivo será aplicado pela Comissão
de Seleção e constará de duas fases, na forma da Portaria 004/2019-ESDP:

5.1.1  A  prova  de  conhecimentos  prático-profissionais  é  eliminatória  e  classificatória,  sendo
atribuído o valor de 10,0 (dez) pontos.

5.1.1.1 A prova de conhecimentos consistirá da confecção de uma peça processual cuja proposta
e tema possua relevância e pertinência à atuação institucional da Defensoria Pública do Estado de
Goiás.

5.1.1.2  A  prova  de  conhecimentos  deverá  ser  manuscrita,  em  letra  legível,  com  caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de
outras pessoas.

5.1.1.3 Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com a extensão
máxima  definida  na  capa  do  caderno  de  respostas.  Será  desconsiderado,  para  efeito  de
avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar
a extensão máxima permitida.

5.1.1.4 Para realização da prova o examinando deverá ter conhecimento das regras processuais
inerentes ao fazimento da mesma.

5.1.1.5  O texto  da peça profissional  e  as  respostas  às  questões discursivas  serão avaliados
quanto  à  adequação  ao  problema  apresentado,  ao  domínio  do  raciocínio  jurídico,  à
fundamentação  e  sua  consistência,  à  capacidade  de  interpretação  e  exposição  e  à  técnica
profissional  demonstrada,  sendo que a mera transcrição de dispositivos legais,  desprovida do
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raciocínio jurídico, não ensejará pontuação.

5.1.1.6  Durante  a  realização  da  prova  de  conhecimentos,  será  permitida,  exclusivamente,  a
consulta  a  legislação,  súmulas,  enunciados,  orientações  jurisprudenciais  e  precedentes
normativos sem qualquer anotação ou comentário.

5.1.1.7 A prova de conhecimento terá duração máxima de 2 (duas) horas.

5.1.1.8 Será considerado aprovado nesta etapa, o candidato que obter nota igual ou superior a 6,0
(seis) pontos.

5.1.2 A segunda etapa consiste na entrevista com os candidatos aprovados na primeira etapa e
será realizada pela Comissão de Seleção.

5.1.2.1 Nesta etapa, será atribuída ao candidato a condição de APTO ou INAPTO à monitoria.

5.2 O local onde ocorrerão as etapas do processo seletivo regido por este Edital é a sede da
Escola Superior da Defensoria Pública, com endereço na Avenida Cora Coralina, nº. 55, Setor
Sul, CEP: 74.080-445, Goiânia-GO.

5.3 As datas e horários da aplicação das etapas do processo seletivo regido por este edital serão
comunicados aos candidatos inscritos, por via eletrônica com antecedência não inferior a 5 (cinco)
dias.

6. DO RECURSO

6.1 Qualquer  interessado  poderá  apresentar  impugnação  ao  presente  Edital  e  dos  atos  dele
decorrentes, no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação ou da prática do ato, por simples
requerimento  dirigido  à  Diretoria  da  Escola  Superior  da  Defensoria  Pública,
escola@defensoriapublica.go.gov.br

7. DO RESULTADO

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

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A participação no presente Processo de Seleção importa aceitação das normas contidas neste
Edital.

8.2  Quaisquer  dúvidas  referentes  a  este  processo  deverão  ser  endereçadas  para  e-mail
escola@defensoriapublica.go.gov.br  , com o assunto: Dúvidas – PS/monitoria.

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

Goiânia, 1º de março de 2019

Saulo Carvalho David
Defensor Público

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública
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