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ERRATA DE EDITAL Nº 001/2017 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO EM DIREITO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

DOC.:0000.011604/2017-38 
 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO         
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições, tendo em vista Edital Nº            
001/2017-ESUDPAM, referente ao Processo Seletivo nº 001/2017 – destinado         
ao preenchimento de 20 (vinte) vagas de estágio em Direito para formação de             
cadastro de reserva, prioritariamente para ocupação de vagas nas unidade da           
Defensoria Pública das Zonas Leste e Norte da cidade de Manaus, nos termos             
da Lei Nacional nº 11.788/2008 e Resolução nº 54/2014 - CSDPE/AM,           
RESOLVE RETIFICAR os SUBITENS 4.1, 4.2, 4.10, 8.1 E 9,6 do referido            
Edital  . 
 
 Onde se lia:  
 

4.1. O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos          
específicos , contendo 50 (cinquenta) questões objetivas e 01 (uma) subjetiva,          
a se realizar no dia 05 de março de 2017, das 08:00 às 12:00, na: 

● Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas -          
ESUDPAM, localizada na Rua 24 de maio, nº 321, Centro, nesta cidade; 

 

4.2 Os locais específicos de provas de cada candidato serão divulgados no site             
e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria no dia 02 de março de 2017. 
 

4.10 - A divulgação do Gabarito será a partir das 15h do dia 05 de março de                 
2017. 
 

8.1. O Curso de Formação a participação é obrigatória, sob pena de exclusão             
do candidato no referido certame. O curso será realizado no período de 20 a 24               
de março de 2017 no horário de 08h às 12h na Escola Superior da Defensoria               
Pública. 
 

9.6. A divulgação do resultado final das provas será feita até o dia 11 de março                
de 2017 através do site www.defensoria.am.def.br e no seu Diário Oficial           
Eletrônico. 
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Leia-se:  
 

4.1. O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos          
específicos , contendo 50 (cinquenta) questões objetivas e 01 (uma) subjetiva,          
a se realizar no dia 19 de março de 2017, das 08:00 às 12:00, na: 

● Universidade Nilton Lins - UNICENTER - Av. Professor Nilton Lins,          
3259. Parque das Laranjeiras. 

 
4.2 Os locais específicos de provas de cada candidato serão divulgados no site             
e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria no dia 16 de março de 2017. 
 
4.10 - A divulgação do Gabarito será a partir das 15h do dia 19 de março de                 
2017. 
 
8.1. O Curso de Formação a participação é obrigatória, sob pena de exclusão             
do candidato no referido certame. O curso será realizado no período de 24 à 28               
de abril de 2017 no horário de 08h às 12h na Escola Superior da Defensoria               
Pública. 
 
9.6. A divulgação do resultado PARCIAL das provas será divulgado até o dia             
07 de abril de 2017 e a divulgação do resultado FINAL do Processo Seletivo              
será divulgado até o dia 17 de abril de 2017 e serão publicados no Diário               
Oficial da Defensoria do Estado e divulgados no site         
http://www.defensoria.am.def.br/ .  
  
Os demais itens permanecem inalterados. Dúvidas decorrentes deste Edital de          
Seleção poderão ser direcionadas para o e-mail:       
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br  

 
 

 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO        
AMAZONAS, em Manaus, 24 de fevereiro de 2017. 
  
 

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO 

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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