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PORTARIA Nº 263/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso XII da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolida na forma do art. 9º da Lei nº 51, 
de 21.07.2004, e 

CONSIDERANDO que a eficiência de um con-
trato está diretamente relacionada ao acompa-
nhamento de sua execução; 

CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será acom-
panhada e fiscalizada por representante da ad-
ministração, especialmente designado para a 
função de gestor; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao 
gestor autoridade para acompanhar sistemati-
camente o desenvolvimento do contrato, o que 
lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera 
de ação e no tempo certo, eventuais irregulari-
dades ou distorções existentes, 

RESOLVE: 
 
I-DESIGNAR, em conformidade com o disposto 
no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 
8.666/93, os servidores TALYSON ALEXAN-
DRE DO NASCIMENTO BARBOSA, matrícula 
n° 000.511-8A, e KAMILLA GOMES DA SILVA 
PESSOA, matrícula n° 000.668-8A, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuarem como fis-
cais do Contrato indicado no quadro desta Por-
taria 
 

Objeto do Contrato 
 Nº do 
Contrato 

A locação do imóvel situado na Rua Wal-
domir Cruz, n° 2617, Bairro Barra Limpa, 
Lábrea/AM, com especificações constan-
tes do laudo de avaliação de imóvel, para 
a instalação do Polo do Purus com Sede 

007/2021 

na Cidade de Lábrea/Am – FGR SERVI-
ÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL – EI-
RELI.  

 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLI-
QUE-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 26 de Abril de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 292/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002316/2021-86, datado de 28.04.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR 

Cargo: Assessor Técnico II – DPE - 1 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Coari/AM  

Período: 04 a 07.05.2021 

Especificação de Diárias: 
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1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor das Diárias: R$ 1.537,56 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 153,75 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.691,31 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento nos assuntos referentes à lo-
gística de transferência dos bens haja vista a mudança 
temporária do Polo.  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
maio de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

      PORTARIA N.º 293/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002316/2021-86, datado de 28.04.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: FRANCISCO HELIVELTON FERNANDES 
SOUSA 

Cargo: Assessor Técnico I – DPE - 2 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Coari/AM  

Período: 04 a 07.05.2021 

Especificação de Diárias: 

1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 404,61 
3. Valor das Diárias: R$ 1.618,44 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 161,84 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.780,28 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento nos assuntos referentes à lo-
gística de transferência dos bens haja vista a mudança 
temporária do Polo.  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
maio de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 299/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei Promul-
gada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 027/2018-
CSDPE/AM, que homologou o resultado final do 
III Concurso Público para Classe Inicial da Car-
reira de Defensor Público do Estado do Amazo-
nas; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.002437/2021-28, datado de 04/05/2021; 

RESOLVE: 
I – PRORROGAR, por 02 (dois) anos, a contar 
de 11 de maio de 2021, a validade do concurso 
público para provimento da Classe Inicial da 
Carreira de Defensor Público do Estado do 
Amazonas, nos termos do evento 17.3 do Edital 
nº01/2017. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 04 de 
maio de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 303/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso X, da 
Lei Complementar n.º 01, de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria Pública para o desempenho de tarefas 
especiais no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admi-
nistrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 
31/2017-CSDPE/AM, que cria e regula Polos de 
Atendimento da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas no interior do Estado do Amazo-
nas, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 
33/2017-CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos 
de Atendimento da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas no interior do Estado do 
Amazonas; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002424/2021-51; 
  

RESOLVE: 

I - DESIGNAR, a contar de 18 de maio de 2021, 
a Defensora Pública Yaskara Xavier Luciano 
Lucena como Coordenadora do Polo do Purus 
(sede em Lábrea), atribuindo-lhe a FGD-6 (Co-
ordenadoria do Interior), nos termos da Lei nº 
4.831 de 13 de maio de 2019. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
04 de maio de 2021.  
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  

 
E X T R A T O 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 
007/2021-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.001347/2021-10-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Es-

tado do Amazonas – DPE/AM e FGR SERVI-

ÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL - EIRELI. 

OBJETO: A locação do imóvel situado na Rua 

Waldomir Cruz, n° 2617, Bairro Barra Limpa, 

Lábrea/AM, com especificações constantes do 

laudo de avaliação de imóvel, para a instalação 

do Polo do Purus com Sede na Cidade de Lá-

brea/Am.  

DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de 2021. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 

23/04/2021 a 23/04/2024. 

VALOR: O valor global estimado do presente 

contrato é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta 

mil reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 

As despesas com a execução do presente con-

trato correrão à conta da seguinte dotação or-

çamentária: Unidade Orçamentária 24101, 

Programa de Trabalho: 

14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recursos 

01000000, Natureza da Despesa 33903910, 

conforme Nota de Empenho 2021NE0000209, 

emitida pela CONTRATANTE em 23/04/2021, 

no valor de R$ 41.333,33 (quarenta e um mil, 
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trezentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO, em Manaus, 30 de 

Abril de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2021-

CL/DPE/AM 
 
OBJETO: Contratação do serviço de 
Manutenção Preventiva e Corretiva, com 
eventual fornecimento de peças, 
equipamentos, mão de obra e acessórios, no 
Grupo gerador da Sede Administrativa da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia 05/05/2021 
às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 18/05/2021 às 10:00 
horas (horário de Brasília). 
 
O Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do 
dia 05/05/2021. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em 
sessão pública online pela INTERNET, 

através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com 
endereço eletrônico 
“https://www.gov.br/compras/pt-br”. 

 
Manaus, 04 de maio de 2021. 

 
Cynthia Dantas de Brito Rebelo 

Presidente da Comissão de Licitação da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas 

 
  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
20ª CHAMADA 

 
3º EXAME DE SELEÇÃO PARA O 

PROGRAMA DE ESTÁGIO EM PÓS 
GRADUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS  
 

Doc.:000013785/2021 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, DR. RICARDO 
QUEIROZ DE PAIVA E A COORDENADORA 
DO CENTRO DE ESTÁGIO ACADÊMICO, no 
uso de suas atribuições, e considerando as 
disposições da Resolução 010/2019-
CSDPE/AM alterada pela Resolução 026/2020-
CSDPE/AM, que regulamenta o Programa de 
Estágio em Pós-Graduação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme 
Resolução 026/2020, convoca a décima  
primeira chamada os candidatos abaixo, 
aprovados no 3º Exame de Seleção para o 
Programa de Estágio em Pós-Graduação, para 
substituição dos estagiários de pós-graduação 
que tiveram seus contratos finalizados. A 
documentação deverá ser enviada no prazo de 
48 (quarenta e oito horas), para o e-mail 
estagio2dpe@gmail.com, o rol de 
documentos abaixo que, posteriormente, 

mailto:estagio2dpe@gmail.com
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deverão ser entregues fisicamente, assim que 
retornarmos os atendimentos presenciais na 
DPE/AM: 

 cópia da carteira de identidade 
 comprovante de Endereço 
 cópia do CPF 
 currículo 
 número da conta bancária do Banco do 

Bradesco (xerox do cartão do banco) - na 
ausência de conta no referido Banco en-
trar em contato com o Centro de Estágio 

 original e cópia do título de Bacharel  em 
Direito e de colação de grau 

 02 (duas) fotos 3x4 
 cópia do documento que comprove a re-

gularidade com o serviço militar obrigató-
rio (para os homens) 

 Cópia do título de eleitor com compro-
vante da última votação 

 Declaração de matrícula em curso de 
pós-graduação emitida pela Instituição 
de Ensino Superior ou declaração de 
que irá aderir ao Programa de Pós Gra-
duação oferecido pela Defensoria Pú-
blica do Estado em convênio com as 
Instituições de Ensino Superior 
UEA/UFAM,  conforme art.6ª da  Reso-
lução 026/2020 - CSDPE/AM. 

Comunica-se que o não envio da 
documentação até a referida data implicará em 
desistência do Programa de Estágio em Pós-
Graduação. Salienta-se que compete ao 
candidato o acompanhamento do certame, por 
intermédio das publicações no site 
http://www.defensoria.am.def.br/ e no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM. 
 

LISTA DE CONVOCAÇÃO DOS 
CANDIDATOS APROVADOS NO 

PROGRAMA DE ESTÁGIO EM PÓS-
GRADUAÇÃO – DPE/AM 2019 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PCD  

Ordem de 

Classifica-

ção 

Nome Completo Nota 

4º 

Ricardo Juarez da Silva 

Passos  33 

CENTRO DE ESTÁGIO ACADÊMICO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 04 de maio de 2021. 
 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 
 Defensor Público Geral 

 
MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 

Coordenadora do Centro de Estágio 
Acadêmico  

 

RESOLUÇÃO Nº 30/2020-CSDPE/AM 
 

DISPÕE SOBRE A RESERVA 
DE VAGAS PARA NEGROS 
(PRETOS E PARDOS),  INDÍ-
GENAS e QUILOMBOLAS NOS 
CONCURSOS E SELEÇÕES 
PÚBLICAS NO ÂMBITO DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos in-
cisos I do artigo 18 da Lei Complementar Esta-
dual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do art. 
102 da Lei Complementar n° 80/1994 e no art. 
1º do Regimento Interno do Conselho Superior 
da Defensoria Pública Estado do Amazonas 

CONSIDERANDO o princípio da dignidade da 
pessoa humana, fundamento da República Fe-
derativa do Brasil e a necessidade de redução 
das desigualdades sociais e da promoção do 
bem de todos, sem preconceitos de origem ou 

http://www.defensoria.am.def.br/
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raça, conforme Art.1º, inciso III, e Art.3º, incisos 
III e IV, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei 12.288/2010, que insti-
tui o estatuto da Igualdade Racial, destinando a 
garantir à população negra a efetivação da 
igualdade de oportunidades, a defesa dos direi-
tos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 
combate à discriminação e às demais formas 
de intolerância étnica; 

CONSIDERANDO a Lei Federal 12.990/2014, 
que reserva a pessoas negras percentual de 
20% das vagas oferecidas nos concursos públi-
cos para provimento de cargos efetivos e em-
pregos públicos no âmbito da administração pú-
blica federal, das autarquias, das fundações pú-
blicas e das sociedades de economia mista 
controladas pela União, julgada constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal (ADC n. 41) 

CONSIDERANDO dados do censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) re-
alizado em 2010, o Estado do Amazonas possui 
a maior população autodeclarada indígena no 
país, com 168,7 mil pessoas.  

CONSIDERANDO que são funções institucio-
nais da Defensoria Pública do Amazonas, pre-
vistas no artigo 3º, X, da Lei Complementar 
01/90, promover a mais ampla defesa dos direi-
tos fundamentais dos necessitados, abran-
gendo seus direitos individuais, coletivos, soci-
ais, econômicos, culturais e ambientais, sendo 
admissíveis todas as espécies de ações capa-
zes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

CONSIDERANDO a necessidade de promover 
ações afirmativas que contribuam para a parti-
cipação da população negra em condição de 
igualdade de oportunidade na vida econômica, 
social, política e cultural do País. 

CONSIDERANDO a necessidade de modifica-
ção das estruturas institucionais do Estado para 
o adequado enfrentamento e a superação das 
desigualdades étnicas decorrentes do precon-
ceito e da discriminação étnica: 

RESOLVE: 

Art.1º Serão reservadas 30% (trinta por cento) 
das vagas oferecidas nos concursos e seleções 
públicas para provimento de cargos de mem-
bros, servidores e estagiários, no âmbito da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas, às 
pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e 
quilombolas, que facultativamente autodeclara-
rem tal condição no momento da inscrição pro-
visória. 

Art. 2º Deverão constar dos editais de concur-
sos e seleções públicas realizados pela Defen-
soria Pública do Amazonas, expressamente, o 
número de vagas existentes, bem como o total 
correspondente à reserva destinada à popula-
ção negra, indígena e quilombola. 

§1º A reserva de vagas será aplicada sempre 
que o número de vagas oferecidas no concurso 
público ou no processo seletivo simplificado for 
igual ou superior a 03 (três), observados os cri-
térios de distribuição de vagas previstos no edi-
tal. 

§2º Quando a aplicação do percentual indicado 
no art. 1º desta Resolução resultar em número 
fracionado, esse será aumentado para o pri-
meiro número inteiro subsequente, em caso de 
fração superior a 0,5 (cinco décimos), ou dimi-
nuído para o primeiro número inteiro antece-
dente, em caso de fração igual ou inferior a 0,5 
(cinco décimos). 

Art.3º Poderão concorrer às vagas reservadas 
à população negra, indígena e quilombola as 
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candidatas e candidatos que se autodeclara-
rem pretos(as), pardos(as), indígenas e quilom-
bola no ato da inscrição no concurso público, 
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística - IBGE, sendo vedada qualquer solici-
tação por parte do candidato após a conclusão 
da inscrição. 

§1º O(a) candidato(a) autodeclarado(a) ne-
gro(a) será convocado(a) para entrevista pes-
soal com a Comissão Especial destinada a ava-
liar o seu pertencimento à população negra. 

§2º O(a) candidato(a) autodeclarado indígena 
será convocado(a) para comprovar o pertenci-
mento à população indígena perante a Comis-
são Especial, o que será realizado por meio da 
apresentação de ao menos um dos seguintes 
documentos:  

I – declaração de sua respectiva comunidade 
sobre sua condição de pertencimento étnico, 
assinada por pelo menos duas lideranças reco-
nhecidas; 

II - documento emitido pela FUNAI que ateste 
sua condição. 

§3º A condição de quilombola dos (as) candida-
tos(as) aos certames da Defensoria Pública 
destinados ao provimento de cargos de mem-
bros, servidores, bem como nos processos se-
letivos de estágio, será comprovada com certi-
dão expedida pela Fundação Cultural dos Pal-
mares, sendo vedada qualquer solicitação por 
parte do candidato (a) após a conclusão da ins-
crição no certame.  

§4º Para cada concurso ou seleção pública, 
será criada uma Comissão Especial, composta 
por um (a) Defensor(a) Público(a) e mais dois 
membros da sociedade civil, com representati-
vidade de raça, atuação na causa étnico-racial 

e idoneidade reconhecida, todos indicados pelo 
Conselho Superior e designados (as) pelo (a) 
Defensor (a) Público (a) Geral, garantindo-se a 
Adepam e à Esudpam a sugestão de dois no-
mes para avaliação do Conselho Superior. 

§5º Na hipótese de constatação de declaração 
falsa, o candidato (a) será eliminado do con-
curso e, se houver sido nomeado (a) ou contra-
tado (a), ficará sujeito (a) à anulação da sua ad-
missão ao serviço ou emprego público, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Art.4º As candidatas e os candidatos negros, in-
dígenas ou quilombolas concorrerão concomi-
tantemente às vagas reservadas e às vagas 
destinadas à ampla concorrência, de acordo 
com a sua classificação no concurso. 

§1º As candidatas e os candidatos negros, indí-
genas ou quilombolas aprovados (as) dentro do 
número de vagas oferecido para a ampla con-
corrência não serão computados para efeito do 
preenchimento das vagas reservadas. 

 §2º Em caso de desistência de candidato(a) 
negro(a), indígena ou quilombola aprovado em 
vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato(a) negro(a), indígena ou quilombola 
posteriormente classificado. 

§3º Na hipótese de não haver número de can-
didatos negros, indígenas ou quilombolas apro-
vados suficiente para ocupar as vagas reserva-
das, as vagas remanescentes serão revertidas 
para a ampla concorrência e serão preenchidas 
pelos demais candidatos aprovados, observada 
a ordem de classificação. 

Art.5º A nomeação das candidatas e candidatos 
aprovados respeitará os critérios de alternância 
e proporcionalidade, que considerem a relação 
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entre o número de vagas reservadas a candida-
tas e candidatos com deficiência, negros, indí-
genas ou quilombolas. 

Art. 6° O acesso dos candidatos à reserva de 
vagas obedecerá ao regulamento do concurso 
público, na forma do art. 46 da Lei Complemen-
tar n° 01/1990. 

Art.7º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação e terá vigência pelo prazo de 10 
(dez) anos, podendo ser prorrogada, sucessi-
vamente, pelo mesmo prazo, caso, ao final do 
período, seja objetivamente constatado que as 
desigualdades étnicos-raciais que ensejaram a 
sua implantação ainda persistam.  

 Manaus, 27 de novembro de 2020. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
*Republicada por conter erro na publicação no Diário Oficial Ele-
trônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Edição 
nº 1.355, de 1º de dezembro de 2020, págs. 7/9. 
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