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revogada?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Exata-

mente. A ideia é que eles tenham que se enquadra na 

nova Resolução, mas dando um prazo de 30 (trinta) dias 

a contar de 1º de outubro. E ele vai ter a opção de ou 

fazer estágio na Defensoria Pública ou, se ele estiver ma-

triculado em outra pós-graduação, nada impede que ele 

traga essa pós-graduação e a apresente, que também 

estará validado”. Dra. Melissa Credie: Isso vai importar 

numa adição temporal da vinculação?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Não, como eles passaram a ser estagi-

ários, eles vão seguir o que a Lei 11.788 diz, que o prazo 

máximo de estágio é 2 (dois) anos. Então eles também 

terão o prazo máximo de 2 anos. As regras continuam as 

mesmas. Inclusive, na reunião que nós tivemos com a 

Ministra Carmem Lúcia, nós ressaltamos isso, que o 

nosso programa de residência era, na realidade, um pro-

grama de estágio porque suas similaridades e suas re-

gras eram muito semelhantes. O nosso prevê uma carga 

de 2 anos, ao final do curso o aluno apresentaria uma 

monografia. O que faltava para que nós efetivamente ti-

véssemos dentro da Defensoria um estágio de pós-gra-

duação nada mais era que a Certificação”. Aprovada por 

unanimidade. E por não haver mais nada a ser discutido, 

o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a pre-

sente sessão por encerrada, às 15:29. Eu, Erika Serrão 

Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 

digitei a presente ata, que vai por todos assinadas.  

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 028/2020 – CSDPE/AM 

  

Dispõe sobre o processo de 

seleção de estágio em Di-

reito durante o período de 

pandemia.  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de sua atribuição 

legal prevista no inciso I, do artigo 18 da Lei Complementar 

Estadual nº 01, de março de 1990, conforme texto 

consolidado e publicado no DOE de 21 de março de 2005, 

e no art. 14, III, do Regimento Interno do Conselho Superior 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Resolução 

nº 004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 

membros presentes na Reunião Ordinária de 7 de outubro 

de 2020,  

CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) qualificou o surto do novo 

Coronavírus (COVID-19) como pandemia; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento de emergência de sa-

úde pública de importância internacional decorrente do Co-

ronavírus;  

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos termos da 

Portaria no 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 

2020;  
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CONSIDERANDO a necessidade de observar os protocolos 

de segurança, notadamente no que se refere ao distancia-

mento social, a fim de evitar uma nova onda de contamina-

ção, e com isso, o crescimento do número de casos no Es-

tado do Amazonas;  

CONSIDERANDO o Ato Normativo nº 024/2020-

GDPG/DPE/AM sobre os protocolos de prevenção, controle 

e disseminação dos riscos de transmissão da Covid-19 no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas;  

RESOLVE: 

Art. 1º O processo seletivo para estágio em direito, em 

graduação ou pós-graduação, ao qual se refere o art. 7º, 

caput, da Resolução n. 10/2019-CSDPE/AM, poderá ser 

realizado, durante o período de pandemia de Covid-19, por 

meio de análise curricular, entrevista ou qualquer outro meio 

adequado, observados os critérios objetivos estabelecidos 

em edital.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 
Manaus, 08 de outubro de 2020. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 
 
 

PORTARIA Nº 4/2020-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.:   00000.055337/2020-14 
PROCESSO: 20000.005574/2020-43 
 
O DIRETOR DA ESCOLA  SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições, concedidas pelo 
Regimento Interno da DPE/AM; 
CONSIDERANDO o altíssimo número de inscritos para o 
processo seletivo de estagiários e o concomitante risco 
social, diante da biovulnerabilidade populacional no 
quadro pandêmico; 
 

RESOLVE 
 
I - TORNAR PÚBLICO o cancelamento da aplicação da 
prova do Processo Seletivo de Estágio-PSE, no dia 11 de 
outubro de 2020 (domingo); 
 
II - COMUNICAR que, em data breve, serão 
disponibilizadas novas informações sobre o PSE, com 
observância ao protocolo de segurança e às medidas 
profiláticas de contenção dos riscos sanitários, reabrindo-
se as inscrições para fins de adaptação ao novo critério 
seletivo. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 7 de outubro  de 
2020. 
 
 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do 

Estado 
 
 

 
E X T R A T O 

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO Nº 
012/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.003991/2020-41-DPE/AM 
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