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PORTARIA N.º 418/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO as vacâncias decorrentes 
de exonerações, falecimentos e aposentado-
rias; 
CONSIDERANDO que no capítulo 5, item 5.2, 
subitem 5.2.2 do Edital Nº 03/2017 de Retifica-
ção, publicado no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, edição 549 de 07/11/2017, que trata 
das regras de nomeação de candidatos com 
deficiência, com a determinação de que o pri-
meiro candidato com deficiência classificado no 
concurso será convocado para ocupar a 5ª 
(quinta) vaga aberta, relativa ao Cargo/Especi-
alidade/Município de atuação para o qual con-
correu, enquanto os demais candidatos com 
deficiência classificados serão convocados, a 
cada intervalo de 10 (dez) vagas providas, cor-
respondentes às 20ª, 30ª, 40ª vagas, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classi-
ficação, durante o prazo de validade do con-
curso; 
CONSIDERANDO, a necessidade de reposi-
ção de vagas, bem como de suprir a carência 
de pessoal da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, conforme o constante nos autos do 
Processo nº 20000.002861/2021-71, datado de 
21/05/2021; 
 

RESOLVE: 
I - NOMEAR, em conformidade com o artigo 8º, 

§ 1º, da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de 

setembro de 2014, para exercer cargo de 

provimento efetivo do Quadro de Servidores 

Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, os candidatos abaixo 

especificados: 

CARGO: ANALISTA JURÍDICO DE DEFENSORIA – 
CIÊNCIAS JURÍDICAS 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 
VAGA A SER 
PREENCHIDA 

ARTUR VIEIRA HERBAS 24ª 17ª 

MIHAEL CARMINDO DE 
QUADROS PILAR 

25ª 18ª 

SAMANTA MORGADO 
MACIEL 

26ª 19ª 

CARGO: ANALISTA SOCIAL DE DEFENSORIA – 
PSICOLOGIA 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 

VAGA A 
SER 

PREEN-
CHIDA 

PRISCILLA CABRAL 
CORREIA 

4ª 3ª 

LARISSA GABRIELA 
LINS NEVES 

5ª 4ª 

CARGO: ANALISTA SOCIAL DE DEFENSORIA – 
SERVIÇO SOCIAL 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 

VAGA A 
SER 

PREEN-
CHIDA 

ANDREIA LIMA DE 
SOUZA 

5ª 4ª 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE DEFENSORIA 
– ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 

VAGA A 
SER 

PREEN-
CHIDA 

BRUNO MACHADO MO-
REIRA 

23ª 17ª 

AIMEE CAVALCANTE 
MONTEIRO 

24ª 18ª 

ADRIANE BRAGA FER-
NANDES DA SILVA 

25ª 19ª 

PHAMELA BEATRIZ VI-
TORINO MENDES 

26ª 20ª 

WALLACE ALBUQUER-
QUE DA SILVA 

2ª (PcD)* 21ª 

*Pessoa com Deficiência. 
 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 02 de junho de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 419/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei 
Complementar n.º 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9.º da Lei Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, na forma do art. 9.º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor Pú-
blico Geral, as funções de organização e desig-
nação de membros para substituição em casos 
de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 

I – CESSAR OS EFEITOS, a contar de 07 de 
junho de 2021, da eficácia do inciso V da Porta-
ria nº 820/2020-GDPG/DPE/AM, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM em 18 de 
novembro de 2020, Ano 6, Edição 1.347, pág. 3 
e 4/10, que designou a Defensora Pública de 4ª 

Classe Stefanie Barbosa Sobral para exercer 
suas funções na 3ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Atendimento Prisional; 
 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe 
Nairo Aguiar Cordeiro para exercer suas fun-
ções na 3ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 
Atendimento Prisional, a contar de 07 de junho 
de 2021. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 de 
junho de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

ERRATA 

PORTARIA N.º 413/2021-GDPG/DPE/AM (PU-

BLICADA NO DIÁRIO OfiCIAL ELETRÔNICO DA 

DPE/AM, ANO 7, EDIÇÃO 1.474, DE 01 DE JUNHO 

DE 2021, PÁG. 3/9). 

ONDE SE LÊ: 

V – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no 
percentual de 30% (trinta por cento), proporcio-
nal ao período de 01 a 06 de junho de 2021, e 
no percentual de 15% (quinze por cento) a con-
tar de 07 de junho de 2021, sobre os vencimen-
tos do Defensor Público mencionado no inciso 
IV, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Complemen-
tar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, al-
terado pela Lei Complementar Estadual n. 196, 
de 13 de maio de 2019, e regulamentado pela 
Resolução nº 013 do Conselho Superior da De-
fensoria Pública, desde que o membro já não 
perceba a vantagem em razão de outra cumula-
ção simultânea. 
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LEIA-SE: 

V – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no 
percentual de 30% (trinta por cento), proporcio-
nal ao período de 01 a 06 de junho de 2021, so-
bre os vencimentos do Defensor Público menci-
onado no inciso IV, na forma do art. 40, § 3º, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990, alterado pela Lei Complementar 
Estadual n. 196, de 13 de maio de 2019, e regu-
lamentado pela Resolução nº 013 do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, desde que o 
membro já não perceba a vantagem em razão 
de outra cumulação simultânea. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 de 
junho de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

  

PORTARIA N.º 020/2021-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 10º, 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 o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 891, 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 
20000.002888/2021-65, datado de 21.05.2021; 
 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico Geral: 

Nome: RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Brasília/DF 

Período:  09 a 11.06.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 1.017,34 
3. Valor da Diária: R$ 2.543,35 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 406,93 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.950,28 

Objetivo / Justificativa: 
Participar da 51a Reunião Ordinária do Colégio Nacio-
nal dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 01 de junho de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
 Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 
 
EXTRATO DE RECLASSIFICAÇÃO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2021–
DPE/AM; Resultante do PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 024/2021-CLDPE/AM, PROCESSO 

N° 20000.004381/2020-65, disponível no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. OB-
JETO: Formação de registro de preços para 
eventual aquisição de material permanente de 
informática, para atender as demandas da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas – 
DPE/AM, conforme especificações e condições 
definidas no edital e seus anexos. PARTES: 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e 
as empresas listadas na tabela abaixo. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As contratações oriun-
das da ATA serão processadas de acordo com 
a previsão orçamentária desta Defensoria Pú-
blica. VIGÊNCIA: será mantida a vigência nos 
moldes do prazo original da referida Ata, publi-
cada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Pública do Estado do Amazonas, no dia 
17/03/2021, edição nº 1.423, páginas 4-5. 
 
 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO 

LTDA, 
CNPJ: 05.328.910/0001-11 

Item Descrição Und. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total (R$) 

4 
Projetor de 

Imagem 
und. 20 14.288,00 285.760,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 285.760,00 

 
Obs.: A descrição completa dos itens encontra-
se disponível na Ata, Edital, Termo de Referên-
cia e sistema Comprasnet.  
 
 

Manaus, 27 de maio de 2021 
 

Thiago Nobre Rosas 
Ordenador de Despesas 

 
 
PORTARIA Nº 024/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 

Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada;        
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 
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ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

07/06/2021 a 
11/06/202 

 
6ª DP Forense do Tribunal do Júri Ple-
nário 

 
 
PORTARIA Nº 025/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 

III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

07/06/2021 a 
11/06/202 

 
24ª DP  de 1ª Instância Criminal 
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PORTARIA Nº 026/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 

VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição  Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

07/06/2021 a 
11/06/202 

 
 
1ª DP  de 1ª Instância Criminal 

 
 

PORTARIA Nº 027/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
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RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

21/06/2021 a 
25/06/202 

 
9ª DP  de 1ª Instância de Família  

 
 
PORTARIA Nº 028/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
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Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

14/06/2021 a 
18/06/202 

 
10ª DP de 1ª Instância de Família  

 
 

PORTARIA Nº 029/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
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Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

14/06/2021 a 
18/06/202 

 
20ª DP de 1ª Instância de Família  

 
 
 

PORTARIA Nº 030/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
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Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

14/06/2021 a 
18/06/202 

 
24ª DP de 1ª Instância de Família  

 
 
 

PORTARIA Nº 031/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
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VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

28/06/2021 a 
02/07/202 

 
1ª DP Esp. de Atend. à Mulher em Situa-
ção de Violência Gênero 

 
 
 

PORTARIA Nº 032/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 

RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
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de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

28/06/2021 a 
02/07/202 

 
2ª DP Esp. de Atend. à Mulher em Si-
tuação de Violência Gênero 

 
 
PORTARIA Nº 033/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 

Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.475 Pág. 13/14 

 

 

 

 

AMAZONAS, Manaus, 02 de junho de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

28/06/2021 a 
02/07/202 

 
3ª DP Esp. de Atend. à Mulher em Si-
tuação de Violência Gênero 

 
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO ESTAGIÁRIOS DE 
GRADUAÇÃO 

 
- POLO DO MÉDIO MADEIRA - 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS (DPEAM), no uso de suas atribui-
ções institucionais, torna pública a abertura da 
Seleção Pública para Estágio de alunos da 
graduação (sem limitação de área) para o Polo 
do Médio Madeira, com sede no município de 
Manicoré/AM. 
 
Considerando o que dispõe a Resolução n. 
054/2014 – CSDPE/AM, o estágio compreende 
o exercício transitório de funções auxiliares, 
com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 
879,00, auxílio-transporte no valor de R$ 
167,20 (sempre que o trabalho seja presencial), 
além de seguro contra acidentes pessoais, nos 
termos da Lei nº 11.788/2008. A jornada de ati-
vidades será de 20 (vinte) horas semanais, a 
ser exercida na sede do polo ou remotamente 

no período das 8h às 12h. O estágio terá a du-
ração de 1 ano, podendo ser prorrogado por 
mais 1 ano. 
 
Ademais, uma vaga do certame será reservada 
para negros (pretos ou pardos), indígenas 
ou quilombolas, o que equivale a 30% das va-
gas, segundo dispõe a Resolução 30/2020-
CSDPE/AM. 
 
Documentos necessários para a inscrição: 
 

 currículo (com telefone para contato e e-
mail); 

 histórico escolar da faculdade; 

 nota do ENEM com nota da redação; 

 cópias do RG, CPF e de comprovante 
de residência. 

 
 
Quantidade de vagas: 5 
 
Período de inscrição: 8 horas do dia 07 de ju-
nho de 2021 a 23h59min de 10 de junho de 
2021. Envio para o endereço eletrônico medio-
madeira.civel@defensoria.am.gov.br. 
 
Etapas da avaliação: 
 

 pré-seleção, consistente em avaliação 
dos documentos: 11 a 14 de junho  de 
2021; 

 entrevistas virtuais: 16 e 17 de junho de 
2021; 

 entrevista com a comissão de 
heteroidentificação do candidato cotista: 
21 de junho de 2021 (data sujeita a 
modificação*); 

 resultado do processo seletivo: 23 junho  
de 2021. 
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A definição e a contratação do candidato cotista 
ficam condicionadas à entrevista com a comis-
são de heteroidentificação, que poderá ser pos-
tergada para data posterior à do resultado do 
processo seletivo e da contratação dos demais 
candidatos. 
 
Apresentação de documentos: os documen-
tos para a pré-seleção deverão ser enviados 
para o e-mail mediomadeira.civel@defenso-
ria.am.gov.br. 
 
 

BRUNA COSTA DE FARIAS 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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