
 
 

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS - ESUDPAM 

 
 

EDITAL  N. 45/2019-ESUDPAM 

DOC: 00000.095065/2019-43 

 
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 Nova programação para o calendário de curso de Capacitação para Membros e Servidores              
para o mês de NOVEMBRO de 2019.  
 

2. DOS  CURSOS  
 
2.1 O Curso será ministrado no Auditório da Escola da Defensoria Pública na Rua 24 de Maio,                 
321 – Centro. 
 
2.2 Temática: “Adoção de criança e adolescente e a destituição do poder familiar”, a ser               
realizado no dia 08 de novembro (sexta), no horário das 15:00 às 17:00 horas com o defensor                 
Mário Lima Wu Filho. 

  
2.3 As vagas oferecidas para este curso serão limitadas a 70 vagas entre Membros e               
Servidores. 

 
2.4 Alteração na data, horário e local serão informados aos membros e servidores. 

 
2.5 Ao cursista que completar os cursos previstos será concedido certificado ou declaração,             
contendo a carga horária total ministrada. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições dos membros e servidores para o curso poderão ser efetuadas no período de                
15/10/2019 a 18/10/2019 (23h59min), por e-mail no endereço        
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br, informando o nome completo, email institucional,       
unidade de lotação e o curso na qual deseja participar. 

3.1.1 As vagas para o curso é limitada e será preenchida por ordem cronológica da              
inscrição. 

3.1.2 Eventuais inscrições de 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. 
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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            
outubro de 2019.  

 
 

 
MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 

Diretora da ESUDPAM 
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