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EDITAL  N. 13/2019-ESUDPAM 

DOC: 00000.044163/2019-12 

SELEÇÃO DE INSTRUTORES PARA CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
 

A Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no exercício de               
suas atribuições legais, torna pública a abertura do EDITAL DE SELEÇÃO DE INSTRUTORES             
PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES, 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 Capacitação de 2019, 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, podendo ser de segunda à sexta, com carga horária sugerido pelo candidato instrutor,               
conforme conteúdo ministrado. As datas escolhidas pelo candidato serão analisadas conforme           
calendário da Escola. 
 
1.4 As aulas poderão ser ministradas no Auditório da Sede ou da ESUDPAM localizada na Rua                
24 de Maio, onde a Escola informará ao instrutor, conforme a disponibilidade de reserva. 
 
1.5 Garantir a capacitação aos membros e servidores, com instrutores cientes das suas             
peculiaridades que envolvem as atividades, no contexto da DPE-AM. 
 
1.6 Para fins deste edital, assim se considera: 
 
I - curta duração: cursos internos e externos, congressos, fóruns, seminários e outros, que              
resultem na capacitação, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, visando ao          
crescimento profissional e pessoal; 
 
II - capacitação: conjunto de ações que visam a promover a especialização técnico-profissional             
do Defensor Público e da Defensora Pública, de servidor e servidora, residente jurídico,             
estagiário e estagiária e demais auxiliares, 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 modalidade de ensino            
presencial. 
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2. FUNÇÃO  
 
2.1 Planejar e desenvolver as atividades para os próximos meses do ano de 2019, com               
supervisão da Escola Superior da Defensoria Pública - ESUDPAM.  

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

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 A inscrição deverá ser efetuada no período de 14 a 28 de maio de 2019 pelo e-mail                  
inscricoesesudpam@defensoria.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 responsabilidade 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. 

 
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 direitos 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 conformidade 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, finalidades 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 apostilas de apoio, este último quando for necessário. 
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6.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a elaboração 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 Defensoria Pública no dia 31 de maio de                 
2019. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 Fica estabelecido como critério de elegibilidade para os próximos trimestres de 2019,             
defensores e servidores que atendam aos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da Resolução n.                
001/2019. 
 
8.2 A participação no presente Processo de Seleção importa em aceitação das normas contidas              
neste Edital; 

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

8.4 O instrutor aprovado para ministrar as aulas de capacitação 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 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de maio             
de 2019. 

 

Manaus, 10 de maio de 2019.  

 
 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 
Diretora da ESUDPAM 
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