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INSCRIÇÕES PARA O 1º CICLO DO PROJETO ÁKROS 

 

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            
INSCRIÇÕES PARA O 1º CICLO DO PROJETO ÁKROS, observando-se as disposições           
das Resoluções CSDP n.º 001/2013 e n.º 001/2019. 
 
 
1. DO PROJETO 
 

1.1 O Projeto ÁKROS, instituído pela Portaria nº 14/2019 (ANEXO I deste Edital),             
consiste na criação, no âmbito da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do              
Amazonas, do Grupo ÁKROS de Estudos da DPE/AM, a ser integrado por membros e              
servidores da instituição. 
 

1.2 O 1º Ciclo do Projeto ÁKROS tem por objetivo principal a realização de 05 (cinco)                
círculos de leitura e debate de obras clássicas da literatura, do direito e das humanidades               
pelos participantes, sendo o primeiro no mês de novembro de 2019 e os demais nos               
meses de março, junho, setembro e novembro de 2020. 
 
1.3 A escolha do conjunto de obras clássicas a serem trabalhadas no 1º Ciclo do Projeto                
far-se-á com base nos seguintes critérios: 
 
I. Agrupamento das obras em torno de um tema geral, como forma de alcançar uma               
maior verticalidade e extensão dos debates; 
 
II. Relevância do tema geral e das obras analisadas para as funções defensoriais; 
 
III. Preferência por obras que proporcionem uma pluralidade de enfoques sobre o tema             
geral; 
 
IV. Preferência por obras representativas dos diferentes períodos históricos da          
humanidade (Antiguidade, Medievo, Modernidade e Contemporaneidade); 
 
V. Preferência por obras escolhidas por consenso, sem embargo de contemplar-se livros            
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de preferência minoritária. 
 
1.4 A reunião de abertura do Projeto realizar-se-á no dia 27 de setembro de 2019, às 14                 
horas, com os seguintes tópicos: 
 
I. Nivelamento dos inscritos acerca do conceito, dos princípios, dos objetivos e da             
metodologia a ser desenvolvida no decorrer do Projeto; 
 
II. Eleição das obras a serem trabalhadas no 1º Ciclo do Projeto; 
 
III. Definição do cronograma definitivo de atividades. 
 
1.5 Os círculos de leitura do Projeto ÁKROS ocorrerão, preferencialmente, no turno            
vespertino, das 14h às 17h, na cidade Manaus. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1. Serão disponibilizadas 07 (sete) vagas para participação de membros da Defensoria            
Pública do Estado do Amazonas e 03 (três) para servidores da instituição, sem prejuízo              
da possibilidade de admissão de outros participantes nas reuniões do Projeto, na            
qualidade de ouvintes. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 03 a 17 de setembro de 2019                
pelo e-mail inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br. 
 
3.2. O Projeto será considerado viável se contar com, no mínimo, 05 (cinco) inscritos. 
 
3.3. Caso o número de inscritos supere o número de vagas disponíveis, serão adotados              
os seguintes critérios de desempate: 
 

I. Candidato mais antigo na carreira; 
 

II. Candidato mais idoso. 
 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

4.1 A participação nos círculos de leitura do Projeto, seja como inscrito ou ouvinte, valerá               
como critério de elegibilidade para os próximos trimestres de 2019-2020, nos termos dos             
artigos 2º e 3º da Resolução n. 001/2019. 
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4.2 A participação no presente processo de seleção importa em aceitação das normas             
contidas neste Edital e na Portaria n° (…). 
 
4.3 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. 
 
4.4 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Diretoria da ESUDPAM.            
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em          
30 de agosto de 2019. 

 

 
MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 

Diretora da ESUDPAM 
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