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A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO         
AMAZONAS - ESUDPAM, torna público a realização do Processo Seletivo          
destinado ao preenchimento de 02 (duas) vagas de estágio nível superior,           
para pessoas com transtorno do ESPECTRO AUTISTA, em unidades da          
Defensoria Pública previamente selecionados após processo de sensibilização,        
com fim de proporcionar a estes a inclusão, a máxima autonomia e a             
acessibilidade. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

1.1. Poderão participar do processo seletivo estudantes com Transtorno do          
Espectro Autista regularmente matriculados em instituições públicas ou        
privadas, credenciadas pelo órgão competente e devidamente reconhecido pelo         
MEC. 
1.2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas de            
estágio nível superior. 
1.3 O Termo de Compromisso será celebrado por 06 (seis) meses, podendo ser             
prorrogado uma vez por igual período, desde que o estudante venha atendendo,            
satisfatoriamente, às necessidades da DPE/AM, não podendo exceder o limite          
de 12 (doze) meses. 
1.4 A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais,             
distribuídas em 04 (quatro) horas diárias, sem prejuízo das atividades discentes,           
no período de funcionamento da DPE/AM, conforme RESOLUÇÃO Nº         
010/2019-CSDPE/AM. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições serão realizadas de forma presencial ou por procurador na            
Escola Superior da Defensoria Pública, na Rua 24 de maio, nº 321 - Centro, no               
horário de 08h às 13h no período de 28, 29 de novembro e 02 e 03 de                 
dezembro de 2019 (exceto sábados e domingos). 
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2.2. Para realizar a inscrição, o candidato ou procurador deverá: 

a) apresentar um documento original com foto; 
b) declaração da faculdade comprovando que está cursando o ensino         

superior; 
c) curriculum vitae. 

2.2.1 O pedido de inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de           
todas as normas e condições deste edital. 
2.2.1 Os candidatos selecionados e não habilitados para composição do          
quadro de vagas, integrarão um cadastro de reserva, sendo convocados          
em caso de surgimento de vagas durante o prazo de vigência do            
processo seletivo. 
2.2.3 Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição ou valor financeiro           
para efeito de inscrição para o processo seletivo, assim como para sua            
realização. 

  
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 A seleção dos candidatos será feita pela ESUDPAM e pelos setores de             
psicologia e serviço social, constando das seguintes etapas: 

3.1.1 1ª ETAPA: Pré-seleção e Análise de Curriculum: será levado em           
consideração a análise de curriculum, bem como será avaliado o tempo           
de experiência e compatibilidade com as atividades da Defensoria         
Pública.  
3.1.2 2ª ETAPA: Entrevistas: os candidatos pré-selecionados serão        
convocados para entrevista conforme edital de convocação a ser         
publicado após o fim do prazo de inscrições. 

  
4. DA BOLSA 

 

4.1. Ao estagiário será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 946,20            
(novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) para nível superior e,             
auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais e vinte              
centavos), além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº            
11.788/2008. 
 
5. DA CONVOCAÇÃO 
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5.1. O candidato selecionado será convocado por meio de edital a ser publicado             
no diário eletrônico da DPE/AM, bem como por através do endereço eletrônico            
www.defensoria.am.def.br 

5.2. O candidato convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para             
comparecer à Coordenadoria de Estágio, localizada na Rua 24 de maio, nº 321             
- Centro, no horário de 08h às 13h, fone: 3234-2051, munido dos originais dos              
seguintes documentos: 
I -  Duas fotos 3x4; 
II - Histórico Escolar; 
III - Declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino (original e cópia); 
IV - Duas cópias dos seguintes documentos pessoais, que deverão ser           
conferidos com os respectivos originais: 
a) Carteira de Identidade (RG) 
b) CPF; 
c) Comprovante Residencial. 
d) Laudo médico atestando estar na condição de pessoa com deficiência           
(transtorno do espectro autista).  
Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Estágio deverá ser firmado em 4             
(quatro) vias, assinadas pelo estagiário, se maior for, ou seu representante legal,            
se menor de 18 (dezoito) anos, pela instituição de ensino e pelo chefe da              
respectiva unidade gestora ou administrativa, ficando cada um dos subscritores          
com uma via do referido termo. 
5.3. É de inteira responsabilidade do candidato, manter seus dados pessoais           
atualizados para viabilizar os contatos necessários. 
5.4. A não apresentação no prazo acima referido implica renúncia à vaga,            
podendo, a partir de então, proceder-se à convocação do próximo candidato na            
ordem de classificação. 
5.5. Idêntico procedimento será feito em razão de ausência de documentação e            
recusa a iniciar as atividades no prazo estabelecido pela DPE/AM, quando da            
convocação. 
5.6. O preenchimento das vagas de estágio ocorrerá após a homologação do            
resultado final de acordo com as necessidades da DPE/AM. 
5.7. A aprovação no processo seletivo não gera direito subjetivo à convocação. 
 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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6.1. O Termo de Compromisso poderá ser rescindido a qualquer momento por            
conveniência das partes. 
6.2. A realização do estágio não estabelece vínculo empregatício do estudante           
com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
6.3. Os casos omissos serão direcionados e solucionados pela  ESUDPAM. 
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO        
AMAZONAS, em Manaus, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

 
 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 

Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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