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RECOMENDACÃO Nº. 001/2020-GCG-DPE/AM 

DISPÕE SOBRE A VIRTUAL COMUNI-
CAÇÃO INSTITUCIONAL QUANTO AO 
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DE 
INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS, A SER RE-
ALIZADA PELOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO 
FORENSE.  

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚ-
BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições previstas em lei e demais atos normativos in-
stitucionais:  

Considerando as atribuições constitucionais da Defenso-
ria Pública e de seus órgãos de execução;  

Considerando a garantia individual da assistência ju-
rídica integral e gratuita a ser prestada pela Defensoria 
Pública, em todos os graus de jurisdição, como direito fun-
damental dos destinatários deste serviço público;  

Considerando a organização institucional e a forma de 
desempenho de suas atribuições, com vistas à otimização 
de seus serviços, baseada na divisão de tarefas nas di-
versas etapas da assistência jurídica gratuita, sem desna-
turar a integralidade da prestação de serviço, no interesse 
de seus destinatários;  

Considerando as observações feitas por esta Cor-
regedoria Geral durante suas atividades correicionais, as-
sim como o acompanhamento nos sistemas informatiza-
dos dos processos de atendimento, dos usuários do 
serviço prestado por esta Instituição;  

Considerando, por fim, da necessidade da eficiente co-
municação entre órgãos de atuação de atendimento inicial 
e forense, vinculados às respectivas unidades judiciárias, 
nos termos do Ato Normativo de nº.001/2016-
DPG/DPE/AM, bem como das Resoluções de 
nº.009/2014-CSDPE/AM e nº. 011/2016-CSDPE/AM. 

RECOMENDA:  

Art. 1º. De forma a garantir a continuidade do controle e 
da transparência, do serviço de assistência jurídica inte-
gral e gratuita, o Defensor Público em exercício em quais-
quer dos órgãos de atuação forense, ainda que em sub-
stituição, deve proceder ao recebimento dos atendimen-
tos encaminhados pelas unidades de atendimento, regis-
trados em sistema informatizado próprio; consultar o Por-
tal de Intimações/Citações no E-SAJ; bem como praticar 
os atos correspondentes às intimações/citações 
eletrônicas que lhes forem disponibilizadas dentro do 
prazo legal, nos termos da Resolução de nº. 011/2016-
CSDPE/AM.  

Art. 2º. Quando se tratar de ato para o qual não tenha 
atribuição, deverá receber e encaminhar a intimação, no 
mesmo dia, dentro do prazo de disponibilização, ao órgão 
de atuação competente, mediante expediente escrito, por 
e-mail institucional. 

Parágrafo único. Faz-se recomendável, no exercício do 
dever funcional e administrativo de utilização do e-mail in-
stitucional para as comunicações oficiais que realizar, o 
arquivamento virtual de todos os supramencionados ex-
pedientes, bem como o prévio e contínuo controle das 
caixas de entrada/saída de seu respectivo endereço 
eletrônico, de forma a evitar a descontinuidade da comuni-
cação institucional.  

Manaus, 08 de janeiro de 2020. 

 

Melissa Souza Credie Borborema 
Corregedora Geral da DPE/AM 
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A Diretora Adjunta da Escola Superior da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, no exercício de suas atri-
buições legais, torna pública a abertura do EDITAL DE 
SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSOS DE CA-
PACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES PARA O 
PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2020, observando-
se as disposições das Resoluções CSDP n.º 001/2013, n.º 
019/2019 e n.º 001/2019. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVOS 
DA SELEÇÃO 

 
1.1  Selecionar instrutores para Cursos de Capacita-
ção para o Primeiro Semestre de 2020, dentre os 
membros e servidores da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 
 
1.2 Valorizar o capital intelectual existente no quadro de 
membros e servidores da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 
 
1.3 Os Horários dos cursos serão, preferencialmente, 
no turno vespertino, no período   entre 14h às 17h, po-
dendo ser de segunda à sexta, com  carga horária su-
gerido pelo candidato instrutor, conforme conteúdo mi-
nistrado. As  datas escolhidas pelo candidato serão ana-
lisadas conforme calendário da Escola. 
 
1.4 As aulas serão ministradas no Auditório da ESUD-
PAM  localizada na Rua 24 de Maio, 321 - Centro. 
 
1.5 Garantir a capacitação aos membros e servidores, 
com instrutores cientes das suas peculiaridades que en-
volvem as atividades, no contexto da DPE-AM. 
 
1.6 Para fins deste edital, assim se considera: 
 
I - curta duração: cursos internos e externos, congres-
sos, fóruns, seminários e outros, que resultem na capa-
citação, aperfeiçoamento e atualização de conhecimen-
tos, visando ao crescimento profissional e pessoal; 
 
II - capacitação: conjunto de ações que visam a promo-
ver a especialização técnico-profissional do Defensor 

Público e da Defensora Pública, de servidor e servidora, 
residente jurídico, estagiário e estagiária e demais auxi-
liares, que os habilite para o desempenho de missões, 
funções e cargos inerentes à estrutura administrativa e 
o objeto institucional da DPE/AM; 
 
III - instrutor: Defensor Público ou Defensora Pública, 
servidor público ou servidora pública responsável pela 
condução de ações de educação realizadas na modali-
dade de ensino presencial. 
 

2. FUNÇÃO  
 
2.1  Planejar e desenvolver as atividades para o Primeiro 
Semestre de 2020, com supervisão da Escola Superior 
da Defensoria Pública - ESUDPAM.  

 
3. REQUISITOS E EXIGÊNCIAS 
 
3.1 São pré-requisitos para admissão neste Processo Se-
letivo: 
 
3.1.1 Ser membro ou servidor da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 
 
3.1.2 Possuir experiência profissional ou capacitação téc-
nica relacionada ao conteúdo que pretende ministrar. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 A inscrição deverá ser efetuada no período de 20 a 24 
de janeiro de 2020 pelo e-mail inscricoesesudpam@de-
fensoria.am.gov.br, acompanhado do material didático de 
que trata o item 6.1, bem como de informações do item 
1.3, deste edital. 
 
4.2 Todas as informações prestadas em atendimento aos 
procedimentos de inscrição são de inteira responsabili-
dade do candidato, implicando na exclusão do Processo 
Seletivo, a qualquer tempo, a ausências de informações 
de forma completa e correta, deixar de enviar o material 
didático, ou ainda não atender os requisitos e exigências 
deste Processo Seletivo. 
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4.3 O candidato poderá enviar mais de uma opção de 
curso, conforme sua disponibilidade e interesse. 
 
4.5 A inscrição enseja concordância com a cessão dos di-
reitos autorais do material de apoio e reprodução quando 
solicitado pelo participante. 
 
5. PROCESSO SELETIVO 
 
5.1 Serão considerados aprovados no Processo Seletivo, 
todos aqueles que enviarem o material didático em con-
formidade com o presente edital. 

6. DO MATERIAL DIDÁTICO 

6.1 O candidato deverá apresentar o tema de interesse, 
seguido do conteúdo programático com os objetivos, fina-
lidades e carga horária  e subsidiar as aulas ministradas 
no Curso de Capacitação. 

6.2 Após selecionado, o candidato  deverá encaminhar o 
conteúdo composto por elaboração de slides e/ou aposti-
las de apoio, este último quando for necessário. 

6.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a elabo-
ração do material de apoio, inclusive quanto ao respeito 
às regras que disciplinam os direitos autorais. 
 
7. RESULTADO 
 
7.1 O resultado será publicado no Diário Eletrônico da De-
fensoria Pública no dia 29 de janeiro de 2020. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 Fica estabelecido como critério de elegibilidade para 
os  trimestres de 2020, defensores e servidores que aten-
dam aos critérios definidos nos artigos 2º  e 3º da Resolu-
ção n. 001/2019. 
 
8.2 A participação no presente Processo de Seleção im-
porta em aceitação das normas contidas neste Edital; 

8.3 Quaisquer dúvidas referentes a este Edital deverão 
ser endereçadas para e-mail esudpam@defenso-
ria.am.gov.br  com o assunto “Dúvidas – Seleção” ou 
pelo telefone 98409-6939. 

8.4 O instrutor aprovado para ministrar as aulas de capa-
citação para membros e  servidores, poderá, atendidos os 
critérios de oportunidade e conveniência, ser convidado a 
atuar em outros cursos e demandas da ESUDPAM. 

8.5 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela 
Diretoria da ESUDPAM.  ESCOLA SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 14 de janeiro de 2020. 

Andrezza Silva de Souza 
Diretora  Adjunta da ESUDPAM 

 
AVISO N.º 001/2020 - RETIFICAÇÃO DA DATA DA 

LISTA DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PRO-
CESSO SELETIVO DE ESTÁGIO EM DIREITO - PSE 

2020.1 DPE/AM 
 

Doc.: 00000.002670/2020-12 
Processo: 20000.000045/2020-43 
 
A DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:  
 
Onde se Lê: item 4.1 A Lista de Inscrições dos candida-
tos com suas respectivas salas será divulgada no site e 
no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria até o dia 28 de 
fevereiro de 2020. 
 
Leia-se: A Lista de Inscrições dos candidatos com suas 
respectivas salas será divulgada no site e no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria até o dia 28 de janeiro de 2020. 
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de janeiro de 
2020. 

Andrezza Silva de Souza 
Diretora Adjunta da ESUDPAM 
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