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EDITAL  N. 12/2020-ESUDPAM 

DOC: 00000.013793/2020-89  

A DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO           
AMAZONAS, no exercício de suas atribuições legais, torna pública a abertura do EDITAL DOS              
CURSO 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 

 
1.1 Novos cursos programados para o Calendário do 1º trimestre de 2020, mês de MARÇO para                
Membros e Servidores da DPE. 

2. DOS  CURSOS  
 
2.1 Os cursos serão disponibilizados conforme a conveniência e oportunidade, considerando           
especialmente a necessidade da Instituição, a disponibilidade de instrutores e o interesse de             
membros e servidores. 

 
2.1.1 Mês de MARÇO: Cursos de capacitação para Membros e Servidores: 

 
CURSOS MEMBROS E SERVIDORES 

CURSO  INSTRUTOR  C.H  DATA  HORÁRIO  Local  VAGAS 

1 - Comunicação Não-Violenta  Servidora 
Gabriela de 
Almeida Bessa 
(Psicóloga)  

02hs   
12/03/2020 
(quinta) 

15hs às 
17hs 

Auditório 
da 

ESUDPAM 
- 24 de 
Maio 

70 vagas - 
distribuídas 

entre 
membros, 

servidores e 
residentes 

2 - Execução Penal: Falta grave e da 
execução da pena privativa de liberdade  

Defensor 
Diêgo Castro  

03hs  20/03/2020 
(sexta) 

14hs às 
17hs 

Auditório 
da 

ESUDPAM 
- 24 de 
Maio 

70 vagas - 
distribuídas 

entre 
membros, 

servidores e 
residentes 

   
2.2 Os cursos que sofrerem alguma alteração na data, horário e local será informado aos               
membros e servidores. 
2.3 Ao cursista que completar o curso previsto será concedido certificado ou declaração,             
contendo a carga horária total ministrada. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições dos membros e servidores para os cursos poderão ser efetuadas no período de                
17 à 21 de fevereiro de 2020, por e-mail no endereço inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br,            
informando o nome completo, email institucional, unidade de lotação e sinalizar o curso na              
qual deseja participar. 
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3.1.1 As vagas para os cursos são limitadas e serão preenchidas por ordem cronológica             
da inscrição. 

3.1.2 Eventuais inscrições de membros e servidores não constantes devem ser           
solicitadas diretamente à ESUDPAM , pelo e-mail esudpam@defensoria.am.gov.br ou         
pelo  telefone 98409-6939 e serão deferidas conforme disponibilidade de vagas. 

3.1.3 As vagas para cada curso são limitadas e serão preenchidas por ordem cronológica              
da inscrição. 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

4.1 A efetivação da inscrição nos Curso de Capacitação importa em aceitação das normas              
contidas neste Edital; 

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

4.3 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Diretoria da ESUDPAM. ESCOLA             
SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de            
fevereiro de 2020.  

 
 

 
 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 
Diretora da ESUDPAM 
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