
 

 

CONSELHO SUPERIOR 

                                      *EDITAL Nº 02/2018 - CSDPE 
 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso III, da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, 
CONSIDERANDO as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 180 de 
13 de julho de 2017 e a existência de vagas na 3ª Classe do Quadro de Pessoal da 
Defensoria Pública; 
CONSIDERANDO o artigo 56 da Lei Complementar Estadual nº 01/1990, segundo o qual 
os cargos vagos das categorias intermediária e final da carreira de Defensor Público do 
Estado do Amazonas serão providos, alternadamente, pelos critérios de antiguidade e de 
merecimento; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 004/2018-CSDPE/AM, publicada, em 19 de fevereiro de 
2018, no Diário Oficial Eletrônico, que regulamenta os critérios de promoção por 
merecimento dos Membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO que a última vaga para o cargo de Defensor Público de 3ª Classe foi 
preenchida pelo critério de antiguidade, 

RESOLVE: 
Art. 1.º Declarar aberto concurso de promoção, pelos critérios de antiguidade e 
merecimento, alternadamente e iniciando-se pelo merecimento, destinado ao 
preenchimento de 9 (nove) vagas de Defensor Público de 3ª Classe do Quadro de Pessoal 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
Art. 2.º Os Defensores Públicos integrantes dos quintos da lista de antiguidade relativos às 
05 (cinco) vagas por merecimento e interessados na promoção para o cargo de Defensor 
Público de 3ª Classe deverão encaminhar requerimento ao Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
publicação deste Edital, declarando não se enquadrarem nas hipóteses de impedimento 
previstas, e apresentar os documentos que comprovem o exercício de atividades que 
geram pontuação, nos termos do art. 10 da Resolução nº 004/2018-CSDPE/AM. 
Art. 3.º O Defensor Público interessado na promoção não poderá desistir do pedido após o 
término do prazo a que se refere o artigo anterior. 
Art. 4.º O Defensor Público que possuir interesse na recusa da promoção por antiguidade 
deverá apresentar requerimento expresso neste sentido, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Edital. 
Cientifique-se, Cumpra-se, publique-se. 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 22 de fevereiro de 2018. 

  
 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral, em exercício 

Presidente do Conselho Superior, em exercício 
 

*Reproduzido integralmente por ter saído com incorreções do Diário Oficial Eletrônico, Edição nº 715, de 22 de 

fevereiro de 2018. 


