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RESOLUÇÃO Nº 012/2018-CSDPE/AM 

  
Altera Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM, que 
Regulamenta   o   Programa   de   Estágio   no   
âmbito   da Defensoria  Pública  do  Estado  do  
Amazonas  e  dá  outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos XI e 
XII, do artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 
1990, conforme texto consolidado publicado no DOE de 21 de março de 
2005, e no art. 14, III, do Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012-
CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros presentes na Reunião 
Ordinária do dia 6 de junho de 2018,  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º O art. 9.º da Resolução n.º 054/2014-CSDPE/AM passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
“Art. 9º A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, 
para os estagiários da atividade-fim, distribuídas, preferencialmente, em 4 
(quatro) horas diárias, no horário do expediente da respectiva unidade, sem 
prejuízo das atividades discentes” 
 
Art. 2º Fica criado o art. 9ªA na Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 9º A. A jornada de atividade em estágio para os estagiários da 
atividade-meio e lotados na sede administrativa da DPE/AM será de 20 
(vinte) horas ou 30 (trinta) horas semanais – de acordo com a necessidade 
justificada pelo solicitante-, distribuídas preferencialmente e respectivamente, 
em 04 (quatro) ou 06 (seis) horas diárias, no horário do expediente da 
respectiva unidade, sem prejuízo das atividades discentes.” 
 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto 
consolidado da Resolução n.º 054/2014-CSDPE/AM, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da publicação da presente, e o Presidente do CSDPE/AM fará 
publicar no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Manaus/AM, 7 de junho de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
*Referenda a presente Resolução publicada no DOE/DPE em 4.6.2018.  


