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PORTARIA Nº 035/2016-GCG-DPE/AM

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  exercício  das
atribuições legais de seu cargo, em especial o disposto
no  Art.  20,  incisos  X  e  XII,  da  Lei  Complementar  do
Amazonas nº 01/1990.

CONSIDERANDO o  disposto na Portaria Nº 518/2015-
GDPG/DPE/AM, que institui o plantão para realização de
audiências  de  custódia  na  Comarca  de  Manaus,
publicada  no  Diário  Oficial  Eletrônico  da  Defensoria
Pública do Estado em 28 de outubro de 2015.

CONSIDERANDO a  escala de Plantão das Audiências
de  Custódia  constante  na  Portaria  nº  028-2016-GCG-
DPE-AM,  publicada  no  Diário  Oficial  Eletrônico  da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no dia 10 de
agosto de 2016.

CONSIDERANDO o teor do memorando nº 027/2016, de
14  de  outubro  de  2016,  solicitando  a  substituição  do
Defensor Público designado para o Plantão de Audiência
de Custódia no período de 17 a 23 de outubro de 2016.

RESOLVE:

Art.  1º. Alterar  a  escala  dos  Defensores  Públicos  no
plantão  para  realização  de  audiências  de  custódia  na
Comarca de Manaus no mês outubro de 2016, passando
a constar  o seguinte período e membro da Defensoria
Pública.

PERÍODO DEFENSOR(A) PÚBLICO(A

17 A 23/10/2016 Thiago Nobre Rosas

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se

GABINETE  DO  CORREGEDOR  GERAL  DA
DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, Manaus, 18 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 574/2016-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são

conferidas pelo art. 9º, da Lei Complementar nº 01, de 30
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da
Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004.

CONSIDERANDO o  disposto  no  art.  9º,  incisos  VIII  e
XVIII  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  01,  de  30  de
março de 1990, e alterações posteriores;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 140, de 25 de
março de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 01,
de 30 de março de 1990;

CONSIDERANDO a  Portaria  nº  095/2016-
GDPG/DPE/AM,  publicada  no  D.O.E.  DPE/AM,  edição
196 de 01 de março de 2016, pág. 2/6.

R E S O L V E:

ALTERAR  o cargo da  servidora  Raquel  Ferreira  dos
Santos,  de  Gerente  DPE-2  para  Assessor  DPE-3,
constante do Anexo V, da Lei Estadual nº 4.077, de 11
de setembro de 2014, a contar de 01/10/2016.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de outubro
de 2016.

PORTARIA Nº 575 /2016-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas  pelo  artigo  9º,  inciso  VIII,  da  Lei
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990,
alterada pela Lei Complementar nº 154, de 03.06.2015 e
pelo  artigo  97-A,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº
132/2004;

CONSIDERANDO a  decisão  proferida  nos  autos  do
Mandado de Segurança nº 4004033-55.2015.8.04.0000,
e  o  que  consta  do  Processo  Administrativo  nº
20000.002158/2016-05;

RESOLVE:
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NOMEAR,  sub judice,  nos termos do artigo 9º,  inciso
VIII,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  01,  de  30  de
março  de  1990,  e  do  artigo  97-A,  inciso  I,  da  Lei
Complementar  nº  80/1994,  à  vista  de  habilitação  em
concurso  público,  para  exercer  cargo  de  provimento
efetivo do Quadro de Pessoal da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas, o candidato abaixo especificado:

Nome Cargo
WILSOMAR DE DEUS

FERREIRA
Defensor Público de 4ª

Classe

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de outubro
de 2016.

PORTARIA Nº 576/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, da Lei Complementar nº 01, de 30
de março de 1990, alterada pela Lei  Complementar nº
154, de 03.06.2015 e pelo artigo 97-A, inciso l,  da Lei
Complementar n° 132/2004; 

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido,  a contar de 20 de outubro de
2016,  nos  termos  do  artigo  88,  inciso  l,  da  Lei
Complementar nº 01, de 30 de março de 1990, c/c com o
artigo 55, inciso l, da Lei nº 1.762, de 14 de novembro de
1986,  JAMILE GONÇALVES SERRA AZUL,  matrícula
nº 000.393-0 A, ocupante do cargo de provimento efetivo
de  Defensor  Público  de  4ª  Classe,  do  quadro  de
Defensores Públicos da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS,  Manaus, 18 de outubro de
2016.

PORTARIA N.º 0577/2016-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO

AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei

Complementar nº 01 de 30 de março de 1990,

consolidada na forma do art. 9º da Lei

Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004;

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público
Geral  para  designar  os  membros  da  Defensoria
Pública  para  o  desempenho de tarefas  especiais
no  âmbito  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas,  na  forma do art.  9º,  inciso XI  da  Lei
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de
1990;

RESOLVE:

DESIGNAR as Defensoras Públicas e os servidores
abaixo  relacionados,  sob  a  Coordenação  da
Defensora Pública Dra. Caroline da Silva Braz, para
atuarem, na Ação Itinerante em alusão ao Outubro
Rosa, na Delegacia Especializada em Crimes contra
a Mulher, localizada no Bairro Cidade de Deus, a
ser realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2016,
das 8h às 17h.

DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER  20 E 21 DE
OUTUBRO DE 2016

Ana Karoline dos Santos Defensora Pública

Pollyana Gabriele Vieira Defensora Pública

Erika Serrão Folhadela Assessora Jurídica

Fernanda Encarnação Assessora Jurídica

Francisco Sérgio Emídio Gerente

Aline Frota Assessora Jurídica 

Gabriel Tabosa Coordenador
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Reinaldo Gonzaga Coordenador

Raimunda  Juliana  de
Albuquerque

Gerente

Maria  Margareth  Queiroz
Silva

Gerente

Nádia Teles Gerente

Paulete Catunda Gerente

Luísa da Rocha Miranda Estagiária

Ana Luísa da Rocha Gentil Estagiária

Juliana Meiko Rodrigues Oka Estagiária

 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 29 de setembro
de 2016.

RESOLUÇÃO Nº 025/2014 – CSDPE/AM
(CONSOLIDADA)

 
Dispõe  sobre  o  tiquete  alimentação
concedido aos Membros e servidores
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 e regimentais, e

CONSIDERANDO a  autonomia  administrativa,
orçamentária  e  financeira  da  Defensoria  Pública
do Estado do Amazonas,  conforme artigo 134,  §
2º,  da  Constituição  Federal,  artigo  97-A  da  Lei
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e
artigo 2º da  Lei  Complementar  nº  01,  de  30 de
março de 1990;

CONSIDERANDO o  Normativo  nº  004/2008  –
GSEFAZ/GSEPLAN/GSEAD,GCGE,  que  deu  origem
ao  Processo  Administrativo  nº
20000.000365/2014-55-DPE/AM, datado de 26 de
fevereiro de 2014;

 CONSIDERANDO o poder normativo do Conselho
Superior  no  âmbito  da  Defensoria  Pública  do
Estado do Amazonas,  conforme artigo 11,  caput,
da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de
1990;

CONSIDERANDO a  deliberação  do  Conselho
Superior  em Reunião Ordinária  realizada em 28
de abril de 2014,

 
RESOLVE:

 
Art. 1º O tiquete alimentação será concedido aos
Membros e servidores da Defensoria Pública do
Estado  do  Amazonas  que  se  encontram  em
efetivo  exercício  de  suas  funções  em  seu
respectivo  órgão  de  atuação  ou  lotação,  nos
meses  do  ano  de  competência,  ressalvadas  as
hipóteses  previstas  no  art.  2º  da  presente
resolução.

 
Parágrafo único - Considerar-se-á, para desconto
do valor do tiquete alimentação, por dia normal
não trabalhado e injustificado, após devidamente
apurado  pelo  setor  competente,  a
proporcionalidade  de  01  (um)  para  30  (trinta)
dias.

 
Art.  2º É  vedada  a  concessão  do  tiquete
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alimentação, a Membro ou servidor, nos seguintes
casos:

 
I  –  afastamento  ou  licença  com  perda  de
remuneração;
II – disposição a outro Órgão ou esfera de Governo
ou Poder,  salvo quando a  disposição se  der  com
ônus para a Defensoria (Alterado pela Resolução nº
035/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial
do Estado do Amazonas em 03.07.2014);
III – licença para tratamento de interesse particular;
IV – dispensa das atribuições funcionais enquanto
aguarda o ato de aposentadoria;
V – afastamento por motivo de reclusão;
VI  –  licença  para  concorrer  ou  exercer  mandado
eletivo;
VII  –  outras  licenças  ou  afastamento,  a  qualquer
título,  com  prazo  superior  a  90  (noventa)  dias,
excetuando-se: 

 
a)                                         licença para tratamento de saúde;
b)                                      licença por motivo de doença em pessoa
da família, cônjuge ou companheiro;
c)             licença maternidade;
d)            afastamento  para  estudo  ou  missão,  no
interesse da Defensoria Pública;

 
Parágrafo  único  -  O  membro  ou  servidor  da
Defensoria Pública colocado à disposição com ônus
para a instituição somente fará jus à percepção do
tiquete alimentação quando não receber a referida
vantagem  pelo  Órgão  de  destino,  mediante
comprovação  desta  situação.  (Alterado  pela
Resolução  nº  035/2014-CSDPE/AM,  publicada  no
Diário  Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
03.07.2014).

 
Art.  3º O  tiquete  alimentação  é  pessoal,
intransferível  e  de  responsabilidade  do
beneficiário.

 
Art.  4º Em  caso  de  perda,  roubo,  furto  ou
extravio,  deverá o beneficiário comunicar o fato
imediatamente ao Setor de Pessoal da Defensoria
Pública, que adotará as providências necessárias
junto  à  empresa  responsável  pela  prestação  do
serviço.

 
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na sua data
de sua publicação.

 
Manaus, 19 de outubro de 2016. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público Geral

Presidente do Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 028/2014-CSDPE/AM
(CONSOLIDADA)

 
Regulamenta  a  criação  e  as
atribuições  da  Comissão  de

Licitação  da  Defensoria
Pública  do  Estado  do

Amazonas.

 
O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de
suas atribuições legais previstas no artigo 14, III,
do  Regimento  Interno  do  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, I, b, da
Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 1990,

CONSIDERANDO a  deliberação  do  Conselho
Superior em Reunião Extraordinária datada de 14
de maio de 2014,

 
RESOLVE:
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CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES
 

Art. 1° Fica criada a Comissão de Licitação da
Defensoria Pública do Estado, com a finalidade
de receber, examinar e julgar os procedimentos
relativos  a  licitações  pertinentes  aos  serviços,
inclusive de publicidade e de compras relativas
a  locações,  alienações,  obras  e  serviços,  nas
modalidades  de  Concorrência,  Tomada  de
Preços,  Pregão,  Convite,  Concurso,  Leilão  e
Credenciamento,  no  âmbito  da  Defensoria
Pública do Estado, atuando ainda:

 
I – na promoção do uniforme entendimento das
leis  e  decretos  aplicáveis  à  Administração,
pertinentes às licitações e contratos, por meio
da proposição de minutas dos atos normativos;
II – no assessoramento relativo ao processo de
elaboração de projetos,  de decretos e de atos
normativos  pertinentes  às  licitações  e
contratos;
III  –  na  execução  de  atividades  relativas  a
processo  e  julgamento  das  licitações  de
interesse da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas,  com  observância  da  legislação
específica;
IV  –  na  autorização  para  expedição  de
certificados  ou  atestados  requeridos  por
empresas inscritas no registro cadastral;
V  –  no  exercício  do  poder  decisório  sobre
pedidos de inscrição no registro cadastral, bem
como de alterações ou cancelamento;
VI  –  no  recebimento  das  requisições
pertinentes,  processamento  e  julgamento  das
licitações, no âmbito da Defensoria Pública do
Estado  do  Amazonas,  relativas  a  compras,
locações,  alienações,  obras  e  serviços,  nas

modalidades  de  Concorrência,  Tomada  de
Preços,  Pregão,  Convite,  Concurso,  Leilão  e
Credenciamento;
VII  –  na  condução  dos  procedimentos  de
Concessões  e  Permissões,  nos  termos  da
legislação aplicável; 
VIII  –  na  execução  de  outras  atividades
pertinentes  à  sua  natureza,  nos  termos  da
legislação pertinente.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

 
Art. 2° A Comissão de Licitação é composta de
um  presidente,  um  vice-presidente,  um
coordenador,  um  membro  da  controladoria,
dois  membros  de  apoio  e  dois  pregoeiros  de
livre escolha do Defensor Público Geral (NR)
(Alterado  pela  Resolução  nº  005/2015-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial
Eletrônico da DPE/AM, em 17.08.2015).

 
§ 1º Os integrantes serão designados dentre o
quadro  de  servidores  da  Defensoria  Pública
Estado  do  Amazonas,  com  capacitação
específica.
§ 2º  É vedada ao Presidente a atuação como
pregoeiro ou membro da equipe de apoio das
licitações.
§3º  Constitui-se requisito  para o exercício da
função de pregoeiro a participação no curso de
capacitação específica
§4º Dentre os integrantes, serão designados por
ato do Presidente da Comissão os pregoeiros e
os membros da equipe de apoio para atuação
nas licitações;

 
Art. 3° Na composição e no funcionamento da
Comissão  de  Licitação  serão  observados  os
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princípios  constitucionais  da  Administração
Pública e os procedimentos de competência da
Comissão  de  Licitação,  serão  processadas  e
julgadas  em  estrita  conformidade  com  os
princípios básicos da legalidade, da probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhe são correlatos.
Parágrafo  único.  Caberá  à  Comissão  de
Licitação  elaborar  o  Manual  de  Normas  e
Rotinas  da  Comissão  de  Licitação,
submetendo-o à aprovação do Defensor Geral.
(Incluído  pela  Resolução  nº  41/2014-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado do Amazonas em 22.09.2014).
 
Art.  4° A Assessoria  Jurídica  da  Defensoria
Pública  do  Estado  do  Amazonas  funcionará
como  apoio  Técnico-Administrativo  da
Comissão  de  Licitação  (NR) (Alterado  pela
Resolução nº 005/2015-CSDPE/AM, publicada
no Diário Oficial  Eletrônico da DPE/AM, em
17.08.2015).
Parágrafo único. Incumbe à Assessoria Jurídica
a  análise  inicial  dos  processos;  a  análise,
exame, aprovação e emissão de despachos ou
pareceres  acerca  dos  editais  de  licitação,
recursos  administrativos,  processos  de
dispensa e inexigibilidade de licitação; emissão
de  laudos  jurídicos,  quando  necessário;  e
execução  de  outras  atividades  dentro  da  sua
área de competência  (Incluído pela Resolução
nº  41/2014-CSDPE/AM, publicada  no  Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014).

 
CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES
 

Art.  5° São  atribuições  do  Presidente  da
Comissão de Licitação da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas:
I  –  promover  as  medidas  necessárias  ao
processamento  e  julgamento  das  licitações,
zelando  pela  observância  dos  princípios
constitucionais  atinentes  à  Administração
Pública,  das  normas  gerais  da  legislação
específica, da ordem dos trabalhos e daquelas
que forem estipuladas no ato convocatório;
II  –  convocar  expressamente  as  reuniões  da
Comissão,  com  antecedência  mínima  de  72
(setenta e duas) horas e indicação da matéria a
ser apreciada;
III  –  assinar  os  certificados  e  atestados
referidos no artigo 1º, inciso IV, deste Ato;
IV  –  assinar  as  resoluções  decorrentes  das
decisões do colegiado;
V – assinar portarias decorrentes da prática de
atos  administrativos  inerentes  ao
funcionamento da Comissão;
VI  –  aceitar  ou  indeferir  justificativas  de
ausência  às  reuniões  apresentadas  por
membros da Comissão;
VII  -  promover  a  adjudicação  do  objeto  da
licitação  e  encaminhar  o  resultado  final  do
julgamento para homologação pela autoridade
competente, após o decurso de todos os prazos
recursais (Alterado pela Resolução nº 41/2014-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado do Amazonas em 22.09.2014);
 VIII  –  assinar  os  editais  de  Concorrência,
Tomada de Preços, Pregão, Convite, Concurso
e  Leilão,  bem  como  os  avisos  a  serem
publicados;
IX – Aprovar os pareceres jurídicos referentes
aos  recursos  administrativos  interpostos  nas
licitações  (Alterado  pela  Resolução  nº
41/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
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Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014);
X – executar outras atividades inerentes a sua
área de competência.

 
§1º A antecedência prevista no inciso II deste
artigo poderá ser abreviada, bem como omitida
a  pauta,  quando  ocorrerem  motivos
excepcionais que possam causar prejuízos ou
danos a bens ou pessoas.
§2º  Sempre  que  necessário,  o  Presidente
poderá  convocar  técnicos,  preferencialmente
servidores da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas,  para  auxiliar  na  análise  das
propostas  referentes  a  licitações  que  exijam
conhecimento técnico ou científico específico
ou  especializado,  bem  como  na  análise  das
propostas correspondentes.

 
Art. 6°  São atribuições do Vice-Presidente da
Comissão de Licitação:
 
I  –  auxiliar  diretamente,  o  Presidente  da
comissão de licitação na coordenação geral das
atividades do colegiado;
II  –  substituir  o  Presidente,  por  delegação
deste, em seus impedimentos ou afastamentos
legais,  inclusive  na  prática  de  atos  de  sua
atribuição;
III – executar outras atividades inerentes a sua
área de competência.
 
Art. 7° São atribuições dos Membros:
 
I – participar das reuniões para as quais forem
convocados;
II – rubricar todos os documentos e propostas
apresentadas pelos licitantes;
III  –  elaborar  e  assinar  as  atas  das  reuniões,

relatórios e demais documentos pertinentes;
IV – executar outras atividades inerentes a sua 
área de competência.

 
Art.  8°  SUPRIMIDO  (Suprimido  pela
Resolução nº 41/2014-CSDPE/AM, publicada
no Diário Oficial do Estado do Amazonas em
22.09.2014).
 
Art. 9° Ao membro da Controladoria Interna
designado  para  a  Comissão  de  Licitação
competirá  realizar  correição  ordinária  em
todos os processos de licitação,  em qualquer
fase  do  procedimento  e  especialmente  antes
das deliberações; propondo, quando for o caso,
retificações,  revogações,  anulações,  medidas
de  modernização  dos  serviços,  ou  outras
julgadas  necessárias;  ou  ainda,  quando  da
complexidade  da  matéria  sugerir  o
encaminhamento  do  processo  para  análise
mais  criteriosa  do Controlador  Interno.  (NR)
(Alterado  pela  Resolução  nº  005/2015-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial
Eletrônico da DPE/AM, em 17.08.2015).

 
Art. 10. São atribuições do coordenador:
 
I – controlar o recebimento dos processos;
II  –  levar  os  processos  ao  conhecimento do
Presidente;
III – encaminhar aos setores competentes para
as respectivas análises;
IV  –  elaborar  as  minutas  dos  editais  de
licitação (Alterado  pela  Resolução  nº
41/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014);
V – publicar os avisos de licitação;
VI – controlar o calendário das licitações;
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VII – controlar o tramite da licitação em todas 
as suas fases, acompanhando todos os prazos;
VIII – acompanhar e controlar o recebimento
de documentos relacionados à licitação;

IX -  executar  outras  atividades  dentro da sua
área  de  competência,  dentre  elas  encaminhar,
mensalmente,  relatório  de  todas  as  atividades
desenvolvidas  no  setor  à  Diretoria
Administrativa.  (Alterado  pela  Resolução  nº
41/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014).

 
Art. 11. São atribuições do Pregoeiro:

 
I – coordenar os trabalhos da equipe de apoio e
conduzir o procedimento licitatório;
II – realizar o credenciamento dos interessados;
III  –  receber  os  envelopes  contendo  a
documentação  de  habilitação  e  proposta  de
preços,  bem  como  das  declarações  dos
licitantes  do pleno atendimento aos  requisitos
de habilitação;
IV  –  abrir   os  envelopes-proposta,  analisar  e
desclassificar as propostas que não atenderem
às especificações do objeto ou as condições e
prazos de execução ou fornecimento fixadas no
edital; 
V  –  classificar  as  ofertas,  conjugadas  as
propostas e os lances;
VI – negociar o preço, visando à sua redução; 
VII – analisar os documentos de habilitação do
autor  da  oferta  de  melhor  preço;  
VIII  –  rubricar  todos  os  documentos  e
propostas apresentadas pelos licitantes; 
IX – elaborar e assinar a ata da sessão pública;
X -  adjudicar  o  objeto  ao  licitante  vencedor,
nos procedimentos instaurados na modalidade
pregão,  sempre  que  não  houver  recurso.

(Alterado  pela  Resolução  nº  41/2014-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado do Amazonas em 22.09.2014).

 
CAPÍTULO IV

DA RETRIBUIÇÃO MENSAL
 

Art.  12. Serão  atribuídas  as  seguintes
remunerações mensais:
 
I – ao Presidente da Comissão de Licitação, R$
4.000,00;
II  –  ao  Vice-Presidente  da  Comissão  de
Licitação, R$ 3.000,00;
III – aos Pregoeiros, R$ 400,00;
IV – aos Membros de apoio, R$ 300,00; 
V - ao membro da Controladoria  Interna,  R$
2.000,00.  (NR)  (Alterado  pela  Resolução  nº
005/2015-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
Oficial  Eletrônico  da  DPE/AM,  em
17.08.2015)

 
§ 1º A retribuição dos pregoeiros e membros
de  apoio  dar-se-á  por  jetons  de  presença  às
sessões,  fixados  nos  valores  acima
mencionados,  até  o  limite  de  dez  reuniões
mensais  ordinárias,  podendo  reunir-se,
extraordinariamente, quantas vezes necessário.
(Alterado  pela  Resolução  nº  41/2014-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado do Amazonas em 22.09.2014).
§  2º  As  reuniões  extraordinárias  não  serão
remuneradas.
§  3º  Não será  cumulativa  a  remuneração  ao
integrante que estiver exercendo mais de uma
função na Comissão de Licitação.
§ 4º Sobre o valor da remuneração mensal e
jeton não incidirá desconto previdenciário, por
não  configurar  vínculo  empregatício  o
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exercício das funções exercidas pelos membros
que compõem a Comissão.

 
CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art.  13. A  operacionalização  dos
procedimentos licitatórios será disciplinada por
ato  do  Presidente  da  Comissão  de  Licitação,
respeitadas as regras da Lei Federal n.º 8.666,
de 21 de junho de 1.993.
 
Parágrafo único - Em qualquer modalidade de
licitação,  pelo  retardamento  da  execução  do
certame,  não  manutenção  da  proposta,
comportamento  inidôneo,  apresentação  de
declaração falsa, cometimento de fraude fiscal,
utilização  de  documento  adulterado  ou
ideologicamente falso, ou pela inexecução total
ou parcial do contrato, a Comissão de Licitação
pode,  garantida  a  prévia  defesa,  provocar  o
Defensor Público Geral para que seja aplicada
ao licitante responsável, as sanções previstas no
art. 86 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666, de
21 de junho de 1.993, sem prejuízo das demais
cominações legais. (Alterado pela Resolução nº
41/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014).

 
Art.  14. É  competente  para  homologar  o
procedimento  licitatório  e  seu  objeto  o
Defensor Público Geral, ou os seus substitutos
legais, nos procedimentos licitatórios referentes
às  modalidades  Concorrência,  Convite  e
Tomada de preço, remanescendo a competência
de  pregoeiro  para  adjudicar  o  objeto  nos
procedimentos  instaurados  na  modalidade
pregão,  nos  termos  do  art.  11,  X  deste

regimento.  (Alterado  pela  Resolução  nº
41/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014).

 
Parágrafo único. A autoridade responsável pela
homologação  do  procedimento  licitatório,
referida  neste  artigo,  somente  poderá  revogar
ou anular a licitação em estrito cumprimento ao
disposto  no  artigo  49  da  Lei  Federal  nº
8.666/93  e  suas  alterações.  (Incluído  pela
Resolução  nº  41/2014-CSDPE/AM, publicada
no Diário Oficial do Estado do Amazonas em
22.09.2014).

 
Art.  15. Os  recursos  administrativos
interpostos  contra  atos  dos  membros  da
Comissão  de  Licitação,  ocorridos  durante  o
procedimento  licitatório,  serão  analisados  e
julgados  em  consonância  com  as  regras
dispostas no art.  13.  (Incluído pela Resolução
nº  41/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
22.09.2014).

 
Art. 16. As informações referentes à Comissão
de Licitação serão prestadas por seus membros,
de acordo com a orientação de seu Presidente.
(Renumerado  pela  Resolução  nº  41/2014-
CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado do Amazonas em 22.09.2014).
 
Art. 17. Aplicam-se a este Ato as disposições
da Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Decreto
Estadual  n.º  21.178/2000 e  demais  legislação
pertinente  à  matéria.  (Renumerado  pela
Resolução  nº  41/2014-CSDPE/AM, publicada
no Diário Oficial do Estado do Amazonas em
22.09.2014).
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Art.  18. Este  ato  entra  em vigor  na  data  de  sua
publicação.

 
Manaus (AM), 19 de outubro de 2016. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público Geral

Presidente do Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 040/2014-CSDPE/AM
(Consolidada)

 

Fixa  os  critérios  para  avaliação
dos  Defensores  Públicos  em
estágio probatório.

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas,

Considerando  o disposto no artigo 54 da Lei
Complementar 01, de 30 de março de 1990,

Considerando a  necessidade  de
acompanhamento  do  estágio  probatório  para
confirmação na carreira de Defensor Público do
Estado;

Considerando as disposições da Resolução nº
004/2014-CSDPEAM,  de  07  de  janeiro  de
2014,  que  tratam  da  matéria  no  âmbito  da
Defensoria do Amazonas;

Considerando  a  Minuta  de  Resolução
encaminhada  pelo  Conselho  Nacional  dos
Corregedores Gerais das Defensorias Públicas
Estaduais,  do  Distrito  Federal  e  da  União  -
CNCG,  com  fins  de  uniformização  e
fortalecimento institucional em todo país;

Considerando o disposto no art. 3º, XIV, da
Resolução  nº  011/2012-CSDP  (regimento
Interno da Corregedoria Geral da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas).

Considerando a  deliberação pelo  Colegiado
em  Reunião  Ordinária  datada  de  11  de
setembro de 2014.

 

RESOLVE

 

Art.  1º  –  O  estágio  probatório  para
confirmação na carreira de Defensor Público
do  Estado,  previsto  pelo  art.  54,  da  Lei
Complementar nº 01, de 30 de março de 1990,
é regulamentado por esta Resolução.

§ 1° - Estágio Probatório é o período de 03
(três) anos durante o qual o Defensor Público
estará  sujeito  à  avaliação  dos  requisitos
necessários à sua confirmação na carreira.

§  2º  -  A confirmação  ou  não  do  Defensor
Público  em  estágio  probatório  na  carreira
decorrerá de decisão do Conselho Superior da
Defensoria  Pública,  ouvida,  sempre  a
Corregedoria  Geral,  cujo relatório conclusivo
deverá  ser  fundamentado,  observando-se,
ainda, o disposto na Lei Complementar nº 01,
de 30 de março de 1990.

Art.  2° –  O  estágio  probatório  terá  início,
automaticamente,  no dia  em que o  Defensor
Público entrar no exercício de suas funções. 

Parágrafo único - Não estará isento do referido
estágio o Defensor Público que já tenha sido
submetido  a  estágio  probatório  ou
experimental em qualquer outro cargo.

Art. 3º  – Na avaliação do estágio probatório,
serão observados, além dos deveres e vedações
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legais, os seguintes aspectos:

I - idoneidade moral

II - zelo funcional

III - eficiência

IV - disciplina

V - assiduidade

Art.  4° –  Visando  à  apuração  dos  requisitos
referidos no art. 3° desta Resolução, a atuação
funcional dos Defensores Públicos em estágio
probatório será acompanhada pela Corregedoria
Geral, auxiliada, quando necessário e em cada
período  avaliativo  de  6  (seis)  meses,  por
Comissão de Estágio Probatório - CEPRO.

Art. 5° – A Comissão de Estágio Probatório -
CEPRO será constituída pelo Presidente e por
Defensores  Públicos  estáveis,  indicados  pelo
Corregedor  Geral,  sem  prejuízo  de  suas
atribuições, funcionando estes como relatores. 

§ 1º - A Presidência da CEPRO será exercida
pelo Corregedor-Geral da Defensoria Pública.

§ 2º - É vedada a participação dos membros do
Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública  na
CEPRO-DPE, salvo a do Corregedor-Geral, na
condição de Presidente.

§ 3º - Nas faltas, ausências ou no impedimento
do Corregedor-Geral, presidirá a CEPRO o seu
substituto legal.

Art. 6° – Os relatores ao aceitarem o múnus da
CEPRO,  dele  poderão  se  afastar  mediante
manifestação  fundamentada  dirigida  ao
Corregedor-Geral,  desde  que  em dia  com os
trabalhos  afetos  à  comissão  do  estágio
probatório. 

§ 1º  Os relatores da CEPRO referidos no caput
do  artigo  4°  desta  Resolução  poderão  ser

dispensados,  a  qualquer  tempo,  por  decisão
fundamentada  de  seu  Presidente  ou  do
Conselho Superior da Defensoria Pública, este
em grau de recurso.  (Alterado pela Resolução
nº 053/2014-CSDPE/AM, publicada no Diário
Oficial  do  Estado  do  Amazonas  em
06.11.2014)

§  2º  -  É  considerado  de  relevante  serviço  à
Instituição o desempenho da função de Relator
da  CEPRO,  quando  exercida  por  período
superior  a  12  (doze)  meses,  contínuo  ou
descontínuo.

Art.  7° –  A  instalação  da  CEPRO  será
realizada  pelo  Corregedor-Geral,  ocasião  em
que será feita a distribuição,  por sorteio,  dos
Defensores  Públicos  em estágio  probatório  a
serem acompanhados,  os quais poderão estar
presentes ao ato. 

§  1º  -  Os  casos  de  impedimentos  e  de
suspeição  previstos  em lei  se  aplicam a esta
Resolução, no que couber. 

§  2°  -  Realizado  o  sorteio,  serão
disponibilizados a cada Relator os respectivos
registros dos Defensores Públicos em estágio
probatório.

Art.  8° –  Os  relatores  da  CEPRO  colherão
informações  através  da  verificação  dos
relatórios  mensais  de  atividade  de  Defensor
Público; de consultas processuais e a sistemas
informatizados,  judiciais  ou  utilizados  pela
Defensoria Pública; da verificação  in loco do
desempenho  das  atribuições  do  cargo,  com
vistoria  de documentos e  arquivos  físicos  ou
digitais,  além  de  entrevistas  pessoais  de
assistidos, podendo realizar as diligências que
entenderem necessárias ou convenientes para a
aferição  dos  requisitos  indispensáveis  à
confirmação do Defensor Público na carreira,
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mediante  comunicação  ao  Presidente  da
Comissão.

§  1º  -  As  informações  relativas  ao  estágio
probatório  de  cada  Defensor  Público  serão
registradas  individualizada  e  reservadamente,
podendo ser utilizado o sistema informatizado
da Defensoria Pública.

§  2º  -  O  Conselho  Superior  terá  acesso
reservado, mediante requerimento à CEPRO,
aos registros referentes ao estágio probatório
dos  Defensores  Públicos  a  ele  submetidos,
garantindo-se, de igual forma, a cada um dos
interessados,  relativa  e  unicamente  a  seus
próprios registros.

Art. 9º   – A CEPRO reunir-se-á sempre que
convocada pelo seu Presidente.

§ 1° Os relatores apresentarão parecer objetivo
e  fundamentado  de  avaliação  do  período
examinado  sobre  os  respectivos  Defensores,
na  forma  do  Anexo  desta  Resolução,
classificando  o  desempenho  em
“SUFICIENTE” ou “INSUFICIENTE”. 

§  2°  O resultado  da  avaliação  será  emitido
pelo Corregedor Geral e juntado aos autos do
processo  de  estágio  probatório  e  sua  cópia
encaminhada  ao  membro  da  Defensoria
Pública  em  estágio  probatório,  para
conhecimento.

§3º  O  membro  da  Defensoria  Pública  em
estágio probatório poderá, em 05 (cinco) dias,
pedir  reconsideração  da  avaliação  do
Corregedor, cabendo desta decisão recurso ao
Conselho  Superior,  em  igual  prazo.
(parágrafo  acrescido  pela  Resolução  nº
009/2016-CSDPE/AM,  publicada  no
DOE/DPE em 21 de junho de 2016)

Art. 10 – Os Defensores Públicos em estágio

probatório  serão  entrevistados  pelos  seus
respectivos  relatores,  em dia,  local,  modo e
horário por estes indicados, sem prejuízo de
convocação a qualquer tempo.

Art. 11  – É assegurado ao Defensor Público
em estágio probatório o direito de petição à
CEPRO,  com  vistas  a  dirimir  eventuais
questões  relativas  ao  estágio  probatório,
funcionando  o  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública como instância recursal.

Art. 12 – Os Defensores Públicos em estágio
probatório encaminharão à Corregedoria Geral
da  Defensoria  Pública  do  Estado,
trimestralmente,  considerada  a  data  de  início
do  estágio  probatório,  cópia  de  todos  os
trabalhos realizados pelo Defensor Público em
estágio  probatório,  em  formato  digital,
gravados em CD-ROM ou mídia compatível.

§ 1º - A verificação do material digital referido
neste  artigo  será  feita  por  amostragem
aleatória,  indicando  o  relator  o  trabalho
verificado.

§ 2º - O Corregedor-Geral poderá determinar, a
qualquer tempo, que o membro da Defensoria
Pública  faça  remessa  de  cópia  impressa  de
trabalhos  elaborados,  devidamente
protocolizados.

Art.  13  –  O  Defensor  Público  em  estágio
probatório  que  acumular  dois  conceitos
“INSUFICIENTE”,  será  imediatamente
submetido a processo especial, visando atestar
a  sua  confirmação  ou  não  na  carreira,
assegurando-lhe a ampla defesa e sem prejuízo
do  prosseguimento  do  estágio,  ou  de  sua
prorrogação, em havendo suspensão, enquanto
durar a apuração especial.

§ 1° - Verificada a condição referida no caput
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deste  artigo,  incumbe  ao  respectivo  relator
comunicar  o  fato  ao  Presidente  da  CEPRO-
DPE, que formalizará o procedimento junto ao
Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública,
sendo  o  feito  distribuído  a  um  dos
Conselheiros,  que  passará  a  exercer  a
respectiva relatoria. 

§ 2° - O estágio probatório ficará prorrogado,
por  tempo  indeterminado,  até  o  limite
constitucional  para  aquisição  da  estabilidade,
enquanto  o  Defensor  Público  em  estágio
probatório  estiver  sendo  submetido  a
procedimento  especial  ou  disciplinar,  na
hipótese de suspensão.

Art.  14 –  Oferecido  o  parecer  pela  CEPRO-
DPE, no prazo máximo de 20 (vinte)  dias,  o
Presidente encaminhará todos os processos para
exame  ao  Conselho  Superior  da  Defensoria
Pública  devidamente  acompanhados  de  seu
relatório final individualizado, para deliberação
sobre a confirmação do Defensor Público em
estágio probatório na carreira ou determinação
de instauração de procedimento administrativo
por  não  confirmação,  assegurada  a  ampla
defesa.

Art.  15 –  Art.  15  –  Caso  a  conclusão  do
relatório do Corregedor-Geral seja desfavorável
à estabilidade ou sejam emitidos dois pareceres
referentes ao art. 9o, §1o desta Resolução com
conceitos  “INSUFICIENTE”,  o  Presidente  do
Conselho  Superior,  no  prazo  máximo  de  48
(quarenta  e  oito)  horas,  designará  data  para
oitiva  do  Defensor  Público  interessado,  em
prazo não superior a 10 (dez) dias, notificando-
o pessoalmente e aplicando-se a ambos os casos
os dispositivos seguintes. (Artigo alterado pela
Resolução nº 009/2016-CSDPE/AM, publicada
no DOE/DPE em 21 de junho de 2016).

§ 1º - Ouvido o Defensor Público, este terá 20
(vinte)  dias  de  prazo  para  apresentar  defesa,
requerer  provas  e  diligências  que  entender
necessárias.

§ 2º - O Conselho Superior decidirá sobre as
diligências  requeridas  e  poderá  determinar
outras  que julgar  necessárias,  ambas devendo
ser realizadas no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.

§  3º  -  Encerrada  a  instrução,  o  Defensor
Público terá vista dos autos, por 10 (dez) dias,
para apresentação de alegações finais.

§  4º  -  Na  primeira  reunião  ordinária
subsequente,  o  Conselho  Superior  deliberará
sobre a matéria, pelo voto da maioria absoluta
dos seus membros. 

Art.  16 –  Deliberando  o  Conselho  Superior
pela  confirmação  na  carreira  ou  permanência
do  Membro  em  avaliação  do  estágio
probatório, o Defensor Público-Geral expedirá
o respectivo ato declaratório; caso contrário, o
Defensor  Público  será  exonerado  por  ato  do
Defensor Público Geral. (Artigo alterado pela
Resolução nº 009/2016-CSDPE/AM, publicada
no DOE/DPE em 21 de junho de 2016).

Art. 17 – Toda a correspondência referente ao
estágio probatório será de caráter reservado e o
expediente  respectivo  deverá  ser  mantido  em
regime confidencial. 

Parágrafo  único  –  As  correspondências
enviadas  pelos  Defensores  Públicos  poderão
ser feitas por qualquer meio de comunicação,
inclusive eletrônico,  mediante  a  comprovação
de  recebimento,  desde  que  garantida  a
confidencialidade prevista no caput.

Art.  18 –  Os casos  omissos  serão resolvidos
pelo Conselho Superior da Defensoria Pública,

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM



D.O.E. DPE/AM - QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2016 ANO 2, EDIÇÃO 327 PÁG. 14/36

ouvido o Presidente da CEPRO, aplicando-se,
subsidiariamente,  as  normas  vigentes,  no  que
couber. 

Art.  19 –  A Corregedoria  Geral  expedirá  as
instruções  e  providenciará  os  formulários
necessários  ao  fiel  cumprimento  desta
Resolução. 

Art. 20 – Esta Resolução entrará em vigor na
data  de  sua  publicação,  revogando-se  a
Resolução nº  004/2014-CSDPEAM, de  07 de
janeiro  de  2014  e  demais  disposições  em
contrário.

 

Manaus, AM, 19 de outubro de 2016.

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público Geral

Presidente do Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 050/2014-CSDPE/AM
(CONSOLIDADA)

 

Dispõe  sobre  a  concessão  de  auxílio
moradia aos membros da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas.

 

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  de  suas  atribuições
legais  previstas  no  artigo  14,  inciso  III,  do
Regimento  Interno  do  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública, Resolução nº 004/2012, de
24 de maio de 2012,

CONSIDERANDO  a  autonomia
constitucional  da  Defensoria  Pública  prevista

no  artigo  134,  §§  2º  e  3º,  da  Constituição
Federal;

CONSIDERANDO a  inamovibilidade
garantida aos membros da Defensoria Pública
da União,  nos  termos do artigo 134, §1º,  da
Constituição  Federal  e  artigo  34,  da  Lei
Complementar  nº  80,  de  1994,  nos  mesmos
moldes  da  garantia  constitucionalmente
assegurada aos membros da Magistratura e do
Ministério Público;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho
Superior exercer o poder normativo no âmbito
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas,
para  cumprimento  da  Lei  Complementar
Federal  nº  80/1994  e  Lei  Complementar
Estadual nº 01/1990;

CONSIDERANDO a  previsão  legal  do
auxílio-moradia como vantagem dos membros
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas,
nos  termos  do  disposto  no  artigo  72,  inciso
VIII, da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990;

CONSIDERANDO que as vantagens previstas
no artigo 72 da Lei Complementar Estadual nº
01,  de  30  de  março  de  1990,  devem  ser
regulamentadas por ato do Conselho Superior,
nos termos do § 5º do mesmo artigo;

CONSIDERANDO a  tutela  antecipada
concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal
Federal,  Luiz  Fux,  nos  autos  da  Ação
Originária nº 1.773/DF, bem como a extensão
dada  nas  Ações  Originárias  1946  e  2511,
reconhecendo  a  todos  os  membros  do  Poder
Judiciário  o  direito  de  receber  o  auxílio-
moradia, como parcela de caráter indenizatório
prevista no art. 65, inciso II, da LC nº 35/79,
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vedando-se  o  pagamento  apenas  se,  na
localidade  em que atua  o  magistrado,  houver
residência oficial à sua disposição, tendo como
limite os valores pagos pelo Supremo Tribunal
Federal  a  título  de  auxílio-moradia  a  seus
magistrados;

CONSIDERANDO a  simetria  existente  entre
as  carreiras  da  Magistratura,  do  Ministério
Público  e  da  Defensoria  Pública,  que  são
estruturadas com um eminente nexo nacional,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO a  regulamentação  do
auxílio-moradia, em 16 de outubro de 2014, no
âmbito da Defensoria Pública da União, e da
unidade  e  indivisibilidade  que  marcam  a
concepção da instituição Defensoria Pública no
plano nacional;

CONSIDERANDO  a  promulgação  da
Emenda Constitucional nº  80, de 04 de junho
de 2014, que trouxe, dentre outras matérias, a
aplicação, no que couber, do disposto no art.
93  e  no  inciso  II  do  art.  96  da  Constituição
Federal,  aos membros da Defensoria Pública,
ratificando  o  tratamento  isonômico  que  deve
ser  dado  as  carreiras  da  Magistratura,  do
Ministério Público e da Defensoria Pública;

CONSIDERANDO a  aprovação,  pelo
Defensor  Público  Geral,  do  Parecer  nº
150/2014  –  ASJUR-GDPG,  proferido  no
sentido  da  legalidade  na  concessão  da
vantagem  de  forma  indistinta  a  todos  os
Defensores  Públicos  independente  de
diferença de classes e da lotação no interior do
Estado, bastando que para tanto preencham o
requisito  legal  de  atuarem  em  comarca
desguarnecida de residência oficial.

 

RESOLVE:

 

Art.  1.º Os membros da Defensoria  Pública
do Estado do Amazonas em atividade fazem
jus à percepção do auxílio-moradia, desde que
não  disponibilizado  imóvel  oficial,  na
localidade  de  lotação  ou  de  sua  efetiva
residência.

Art.  2.º O valor  mensal  do auxílio  moradia
não  poderá  exceder  o  previsto  na  Lei
Complementar nº 01/90.

Parágrafo  único. No  âmbito  da  Defensoria
Pública  do  Amazonas,  cada  membro
perceberá,  a  título  de  ajuda  de  custo  para
moradia,  o limite máximo previsto no  caput
deste artigo.

Art. 3.º Não será devida a ajuda de custo para
moradia ao membro, e de igual modo o seu
pagamento cessará, quando:

I –  houver  residência oficial  colocada à  sua
disposição, ainda que não a utilize;

II – estiver aposentado ou em disponibilidade
decorrente de sanção disciplinar;

III  –  estiver  afastado  ou  licenciado,  sem
percepção de seus vencimentos;

IV – SUPRIMIDO (Suprimido pela Resolução
nº  012/2015  –  CSDPE/AM,  publicada  no
Diário  Oficial  Eletrônico  da  DPE/AM  em
04.01.2016).

Parágrafo  único. O  membro  cedido  para
exercício  de  cargo  ou  função  em  órgão  da
Administração  Pública,  ou  licenciado  para
exercício de mandato eletivo, quando optante
pela  remuneração  do  cargo  de  origem,  na
forma  da  lei,  poderá  perceber  o  auxílio-
moradia,  desde que comprove a  inocorrência
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de duplo pagamento.

Art. 4.º O pagamento do auxílio-moradia será
efetivado  a  partir  do  requerimento,  que
conterá, no mínimo:

I  –  a  localidade  de  residência,  mediante  a
apresentação do respectivo comprovante;

II – a declaração de não incorrer em nenhuma
das vedações previstas nos arts. 1º e 3º desta
Resolução;

III – o compromisso de comunicação imediata
à  fonte  pagadora  da  ocorrência  de  qualquer
vedação.

Art. 5.º A percepção do auxílio-moradia dar-se-
á  sem  prejuízo  de  outras  vantagens  cabíveis
previstas em lei ou regulamento.

Art.  6.º As  despesas  resultantes  desta
Resolução correrão por conta do orçamento da
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,
condicionado  o  pagamento  à  prévia
disponibilidade financeira.

Art. 7.º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.

Manaus, 19 de outubro de 2016.

RESOLUÇÃO Nº 054/2014 – CSDPE/AM
(CONSOLIDADA)

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  uso  das
atribuições que lhe são conferidas no artigo 27, da
Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 1990,
artigo 145, § 1º, da Lei Complementar nº 80, de 12
de janeiro de 1994, com redação alterada pela Lei
Complementar  nº 132/2009,  e tendo em vista  o

disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008  e  no  Regimento  Interno  da  Defensoria
Pública do Estado do Amazonas, artigo 9º, XVII, e
Regimento  Interno  do  Conselho  Superior  da
Defensoria  Pública  (Resolução  nº  04/2012-
CSDPE/AM), artigo 14, inciso XXIX, e

CONSIDERANDO a  deliberação  do  Egrégio
Conselho  Superior  sobre  a  proposta  de
Regulamento do Programa de Estágio no âmbito da
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  de
acordo com o disposto em ata da reunião ordinária
realizada em 23 de maio de 2014,

RESOLVE:

APROVAR o  REGULAMENTO  DO  PROGRAMA  DE
ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, nos termos definidos nos ANEXOS da
presente Resolução.

REVOGAR a RESOLUÇÃO Nº 005/01-CSDP, de 04 de
outubro de 2001.

Manaus, 19 de outubro de 2016

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público Geral

Presidente do Conselho Superior

 

 

ANEXO I

Regulamenta  o  Programa  de
Estágio no âmbito da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas e
dá outras providências.
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Art. 1º  O Programa de Estágio de que trata este
Regulamento refere-se ao estágio não obrigatório
previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25-
09-2008,  desenvolvido  como  atividade  opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória.

Parágrafo único. O estágio de que trata o presente
Regulamento  não  gera,  em  nenhuma  hipótese,
vínculo empregatício.

DO PROGRAMA DE ESTÁGIO

Art.  2º  O  Programa  de  Estágio  no  âmbito  da
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas
objetiva proporcionar, respeitada a exigência legal
de  estrita  correlação  com  a  respectiva  área  de
formação acadêmica:

I  –  a  preparação para o trabalho produtivo,  em
complementação  ao  conhecimento  teórico
adquirido na instituição de ensino;

II – o desenvolvimento de habilidades próprias da
atividade profissional;

III  –  o  aperfeiçoamento  técnico-cultural  e
científico;

IV  –  a  contextualização  curricular,  mediante
aplicação de conhecimentos teóricos;

V – participação em atividades de cunho social,
objetivando  o  desenvolvimento  para  a  vida
cidadã.

Art. 3º Somente poderão integrar o Programa de
Estágio  de  que  trata  este  Regulamento  os
estudantes  regulamente  matriculados  em
instituições  públicas  ou  privadas  de  ensino
superior credenciadas pelo órgão competente e
conveniadas com a Defensoria Pública do Estado
do Amazonas. 

§1º  A  assinatura  do  Termo  de  Convênio,
obedecido  o  modelo  padrão  (Anexo  II),  é  de
competência do Defensor Público Geral.

§2º Será publicado no Diário Oficial do Estado o
Extrato do Termo de Convênio  (Anexo III), até o
5º (quinto)  dia útil  do mês seguinte ao de sua
assinatura.

§3º  Os  convênios  vigorarão  por  3  (três)  anos,
sendo permitida a prorrogação por igual período,
havendo  interesse  recíproco  das  partes,
mediante Termo Aditivo a Convênio (Anexo IV).

§4º O convênio poderá ser rescindido de comum
acordo entre as partes ou, unilateralmente, por
qualquer  delas,  mediante  simples  comunicação
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

 

 

DO PROCESSO SELETIVO

Art.  4º  O recrutamento  dos  estagiários  dar-se-á
por  meio  de  processo  seletivo,  divulgado,  pelo
prazo  mínimo  de  30  (trinta)  dias,  na  sede  e
unidades  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas,  bem  como  no  site

www.defensoria.am.  def  .br e, ainda, nas sedes das
instituições de ensino conveniadas.

§1º Participarão do processo seletivo somente os
estudantes  vinculados  às  instituições  de  ensino
integrantes do Programa de Estágio.

§2º  Poderão  concorrer  às  vagas  de  estágio  os
estudantes que comprovarem estar cursando os 2
(dois) últimos anos ou semestres equivalentes do
curso superior, formalmente matriculados, na data
do início da função de estagiário.

§3º A comprovação dos requisitos constantes dos
parágrafos  anteriores  far-se-á  por  meio  de
documento  emitido pela  instituição  de  ensino  e
deverá ocorrer no momento da inscrição.

§4º Para o preenchimento de vagas para o estágio
multidisciplinar em nível superior, o recrutamento
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realizar-se-á  por  meio  de  análise  do  currículo  e
entrevista.

§5º  Salvo  o  previsto  no  parágrafo  anterior,  fica
proibida  a  realização  de  entrevista,  de  caráter
eliminatório e/ou classificatório, para contratação
de  estagiários  para  o  Programa  de  Estágio,  não
sendo permitida a submissão do estagiário a novas
provas, testes ou congêneres após a aprovação no
processo seletivo.

§6º Deverá ser reservado o percentual mínimo de
10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada
processo seletivo para as pessoas com deficiência,
desde  que  as  atividades  de  estágio  sejam
compatíveis com a deficiência, a ser comprovada
mediante laudo médico, apresentado em original
ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo
de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das
inscrições,  onde  conste  expressamente  que  a
deficiência se enquadra na previsão do art.  4º e
seus incisos, do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999,
e suas posteriores alterações.

§7º O candidato convocado que não comparecer à
entrevista  pessoal  ou  comparecer  sem  portar
documento  original  de  identidade  passará  a
compor automaticamente a lista geral de inscritos.

§8º  Ficam  destinadas  as  vagas  10ª,  20ª,  30ª,  e
assim  sucessivamente,  aos  candidatos  com
deficiência.

Art.  5º A  inclusão  no  Programa  de  Estágio  de
estudante aprovado no processo seletivo de que
trata o art. 4º obedecerá rigorosamente a ordem
de  classificação  divulgada  em  edital  e  ocorrerá
mediante assinatura e apresentação dos seguintes
documentos:

I  –  Ficha Cadastral,  na  qual  deverá  constar  uma
fotografia 3x4 (Anexo V);

II  –  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  firmado
junto ao Agente de Integração;

III – Histórico Escolar;

IV  –  Declaração  de  matrícula  emitida  pela
instituição de ensino;

V – Cópia dos seguintes documentos pessoais, que
deverão  ser  conferidos  com  os  respectivos
originais:

a) Carteira de Identidade e CPF;

b)  Comprovante  de  quitação  com  as  obrigações
militares e eleitorais (se maior de 18 anos);

c) Comprovante residencial.

VI  –  Atestado  médico  comprovando  a  aptidão
clínica para realização do estágio.

Parágrafo  único. O  Termo  de  Compromisso  de
Estágio  deverá  ser  firmado  em  3  (três)  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.

 

DA BOLSA DE ESTÁGIO E DO AUXÍLIO-
TRANSPORTE

Art.  6º O estudante  integrante  do  Programa de
Estágio  fará  jus  à  bolsa  de  estágio  mensal  e  ao
auxílio-transporte.

§1º  O  valor  da  bolsa  de  estágio  e  do  auxílio-
transporte será fixado pelo Defensor Público Geral.

§2º  O  auxílio-transporte  será  pago  junto  com  a
bolsa de estágio, em pecúnia, proporcional aos dias
efetivamente estagiados.

§3º  Não  será  descontado  da  bolsa  de  estágio
qualquer valor referente ao auxílio-transporte.

§4º A Defensoria Pública do Estado do Amazonas
não  custeará  quaisquer  despesas  de  estagiários,
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especialmente  as  relacionadas  a  inscrições  ou
transporte  para  cursos,  seminários,  simpósios  e
afins.

§5º  Caberá  à  Coordenadoria  de  Estágio  a
elaboração da folha de pagamento dos estagiários
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

§6º Compete ao Agente de Integração providenciar
o  crédito  em  conta  bancária  de  titularidade
exclusiva do estagiário, aberta em um dos bancos
conveniados.

§7º Caso o estagiário não possua conta bancária de
titularidade exclusiva, será emitida uma Declaração
para Abertura de Conta Bancária (Anexo VI).

 

DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Art.  7º O  Agente  de  Integração  ou  deverá
providenciar  a  contratação  de  seguradora  contra
acidentes  pessoais  em  favor  dos  estagiários,
mediante Apólice Coletiva de Seguros, cujo número
total  de  vidas  seguradas  corresponderá  ao
respectivo limite de vagas de estágio.

 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DE
ATIVIDADE

Art. 8º O estágio terá duração de até 1 (um) ano,
podendo ser  prorrogado até  o  limite  de  2  (dois)
anos, para cada curso.

§1º A prorrogação ocorrerá mediante solicitação do
Defensor/Supervisor,  formulada  com  30  (trinta)
dias  de  antecedência,  que  será  encaminhada,
juntamente  com  o  Termo  de  Prorrogação  de
Estágio, este a ser feito pelo Agente de Integração,
devidamente assinado pelo estagiário.

§2º O estágio firmado com pessoa com deficiência
 não  se  submete  ao  limite  temporal  previsto  no
caput  deste artigo, podendo ser prorrogado até a

conclusão do curso ou colação de grau, observada
a regra do parágrafo anterior.

§3º  O  contrato  ou  prorrogação  não  pode  ter
duração inferior a 6 (seis) meses.

Art. 9º A jornada de atividade em estágio será de
20  (vinte)  horas  semanais,  distribuídas,
preferencialmente, em 4 (quatro) horas diárias, no
horário do expediente da respectiva unidade, sem
prejuízo  das  atividades  discentes  (Alterado  pela
Resolução nº 004/2015-CSDPE/AM,  publicada no
Diário  Oficial  Eletrônico  da  DPE/AM  em
20.07.2015). 

§1º Nos períodos de avaliação de aprendizagem,
mediante  apresentação  de  documento  idôneo
emitido pela instituição de ensino, a carga horária
do  estágio  será  reduzida  pelo  menos  à  metade,
sem prejuízo da bolsa de estágio,  com o fim de
possibilitar o bom desempenho do estudante nas
atividades discentes.

§2º A frequência do estagiário será registrada por
meio  eletrônico,  nas  unidades  que  tiverem esse
sistema  de  controle  de  ponto,  ou  em  Folha  de
Frequência  (Anexo VII), a qual será encaminhada
para  a  Coordenadoria  de  Estágio,  até  o  2º
(segundo)  dia  útil  do  mês  subsequente,  para  a
elaboração da folha de pagamento dos estagiários.

§3º A abertura, a distribuição, o recolhimento, o
encerramento  e  o  encaminhamento da  folha  de
frequência  serão  efetuados  pelo
Defensor/Supervisor do estágio.

§4º  O  não  encaminhamento  da  folha  de
frequência implicará na suspensão do pagamento
da bolsa de estágio.

§5º  Ressalvada  a  situação  prevista  no  §1º,  será
descontada da bolsa de estágio a parcela referente
às faltas e ausências injustificadas, entradas tardias
e saídas antecipadas do estagiário.

Art.  10. Poderá  o  estagiário  ausentar-se,  sem
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prejuízo da bolsa de estágio:

I – sem limite de dias, por motivo de doença que o
impossibilite de comparecer ao local do estágio ou,
se  acometido  de  doença  contagiosa,  durante  o
período de contágio;

II  –  por  8  (oito)  dias  consecutivos,  em  razão  de
falecimento  do  cônjuge,  companheiro,  pais,
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob
guarda ou tutela e irmãos;

III  –  até  5  (cinco)  dias  consecutivos,  em caso  de
nascimento  de  filho,  no  decorrer  da  primeira
semana;

IV – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento;

V – pelo dobro dos dias de convocação, em virtude
de  requisição  da  Justiça  Eleitoral  durante  os
períodos de eleição;

VI – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada;

VII – por 1 (um) dia, por motivo de convocação para
funcionar  como  jurado  no  Tribunal  do  Júri,
testemunha e outros serviços obrigatórios por lei.

§1º A comprovação das situações elencadas neste
artigo  será  feita  diretamente  ao
Defensor/Supervisor do estágio, mediante entrega,
respectivamente, de atestado médico, certidão de
 óbito,  nascimento  ou  casamento,  declaração
expedida pela Justiça Eleitoral, atestado de doação
de sangue e comprovante de comparecimento no
serviço  militar,  júri  e  outros  serviços  obrigatórios
por lei,  no prazo máximo de 3 (três)  dias úteis  a
contra do início da ausência.

§2º As ausências referidas neste artigo respeitarão,
em qualquer caso, o prazo de duração estabelecido
no contrato de estágio.

Art. 11. Será admitida a suspensão temporária do

estágio,  com  prejuízo  da  bolsa  do  estágio,  pelo
prazo mínimo de 15 (quinze) dias e máximo de 6
(seis)  meses,  a  pedido  da  estagiária  ou  de  seu
representante legal, em decorrência do nascimento
com vida de filho, garantindo-se a respectiva vaga
no estágio e ressalvado o §2º do artigo anterior.

Parágrafo  único. O  pedido  de  suspensão
temporária  de  que trata  este  artigo será  feito  à
Coordenadoria de Estágio, no prazo de 3 (três) dias
úteis  do nascimento, e deverá ser instruído com
cópia da certidão de nascimento da criança.

 

DO RECESSO REMUNERADO

Art.  12. É  assegurado  ao  estagiário  recesso
remunerado de 30 (trinta) dias anuais, sempre que
o  período  de  duração  do  estágio  for  igual  ou
superior a 1 (um) ano.

§1º  O  recesso  será  concedido  de  forma
proporcional,  caso  o  estágio  ocorra  em  período
inferior ao previsto no caput deste artigo.

§2º  O  recesso  será  concedido  mediante
requerimento  previamente  aprovado  pelo
Defensor/Supervisor,  o  qual  deverá  ser
encaminhado à Coordenadoria de Estágio com, no
mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.

§3º  Os  dias  de  recesso  a  que  o  estagiário  tiver
direito  deverão  ser  gozados  no  último  mês  do
contrato,  ressalvada  a  modificação  pelo
Defensor/Supervisor,  em  razão  de  motivo
relevante,  observados  os  termos  do  parágrafo
anterior.

§4º É vedada a conversão do recesso em pecúnia.

 

DOS DEVERES E PROIBIÇÕES

Art. 13. É dever do estagiário:

I – cumprir a programação do estágio e realizar as
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atividades que lhe forem atribuídas;

II – elaborar relatório semestral de atividades;

III  –  efetuar  regularmente  os  registros  de
frequência;

IV  –  comunicar  imediatamente  ao
Defensor/Supervisor  a  desistência  do  estágio  ou
quaisquer  outras  alterações  relacionadas  à
atividades  escolar,  sob  pena  de  reembolso
financeiro,  caso  tenha  recebido  indevidamente
valores;

V – sempre fazer uso do crachá de identificação
nas dependências da Defensoria Pública do Estado
do  Amazonas,  e  devolvê-lo,  ao  término  do
contrato de estágio;

VI  – encaminhar à Coordenadoria de Estágio,  ao
final  de  cada  período  letivo,  declaração  de
matrícula para o período seguinte, expedida pela
instituição conveniada;

VII  –  ressarcir  valor  eventualmente  recebido  de
forma indevida;

VIII – providenciar a abertura de conta corrente de
titularidade  exclusiva  do  estagiário  para  o
recebimento  da  bolsa  remuneratória  do  estágio,
junto a qualquer dos bancos conveniados;

IX – manter sigilo e discrição sobre os fatos que
venha a tomar conhecimento por ocasião do seu
desempenho no estágio;

X – comunicar imediatamente à Coordenadoria de
Estágio acerca de sua posse em cargo efetivo ou a
nomeação para  cargo  em comissão,  ou  ainda,  a
assinatura de contrato de trabalho, caso quaisquer
desses eventos ocorram na vigência do contrato de
estágio,  tomando  todas  as  medidas  para
regularização  do  estágio,  desde  que  compatível
com  a  nova  situação  jurídica,  sem  prejuízo  do
disposto no inciso VII.

Art. 14. É vedado ao estagiário:

I  –  identificar-se  invocando  sua  qualidade  de
estagiário quando não estiver no pleno exercício
das atividades decorrentes do estágio;

II  –  ausentar-se  do  local  de  estágio  durante  o
expediente,  sem  prévia  autorização  do
Defensor/Supervisor;

III  –  retirar  qualquer  documento  ou  objeto  da
repartição,  ressalvados  aqueles  relacionados  ao
estágio,  com  prévia  anuência  do
Defensor/Supervisor;

IV  –  utilizar  a  internet  para  atividades  que  não
estejam diretamente ligadas ao estágio;

V – o exercício de qualquer atividade concomitante
em outro ramo da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas  ou  da  União,  em  órgãos  do  Poder
Judiciário  Estadual  ou  Federal,  no  Ministério
Público do Estado ou Federal,  na  Polícia  Civil  ou
Federal, e na advocacia pública ou privada ou nos
seus órgãos de classe;

VI  –  praticar  ato  privativo  de  membro  da
Defensoria  Pública,  nas  esferas  judicial  ou
extrajudicial.

Parágrafo  único.  Aplicar-se-á  aos  estagiários,  no
que couber, as proibições impostas aos servidores
públicos Estaduais previstas na Lei nº 1.762, de 14
de novembro de 1996.

 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO

Art.  15.  Cada  estagiário  será  acompanhado  por
um Defensor/Supervisor, ao qual competirá:

I  –  promover  a  integração  do  estagiário  no
ambiente em que se desenvolverá o estágio;

II  –  orientar  os  estagiários  sobre  as  atividades  a
serem desenvolvidas durante o período de estágio,
bem como sobre seus deveres e responsabilidades;

III – avaliar o desempenho do estagiário mediante
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utilização da Ficha de Avaliação de Desempenho do
Estagiário  (Anexo  VIII) quando  da  prorrogação  e
desligamento do estágio ou, ainda, quando julgar
conveniente;

IV  –  zelar  pelo  cumprimento  do  termo  de
compromisso;

V  –  providenciar  o  envio  à  Corregedoria  da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a cada
6 (seis) meses, do relatório de atividades elaborado
pelo estagiário, remetendo cópia à Coordenadoria
de Estágio;

VI  –  aprovar  previamente  a  requerimento  de
recesso apresentado pelo estagiário;

VII – informar a Coordenadoria de Estágio:

a)  a  desistência  do  estágio  ou  quaisquer  outras
alterações relacionadas à atividade escolar;

b)  as  ocorrências  que  impactam  a  folha  de
pagamento,  até  o  2º  (segundo)  dia  útil  do  mês
subsequente,  mediante  utilização  da  Folha  de
Frequência,  quando  não  for  utilizado  o  controle
eletrônico de frequência;

c) o período de recesso do estagiário, na forma dos
§§ 2º e 3º do artigo 12.

§1º  O  Supervisor  deverá  ter  formação  ou
experiência profissional  na área de conhecimento
do estagiário.

§2º  Fica  vedada  a  supervisão  do  estágio  por
cônjuge,  companheiro  ou  parente  até  o  terceiro
grau civil do estagiário.

§3º  Fica  limitado  a  10  (dez)  o  número  de
estagiários por supervisor.

Art.  16. Compete  à  instituição  de  ensino
conveniada:

I  –  indicar  professor  orientador,  da  área  a  ser
desenvolvida  no  estágio,  como  responsável  pelo
acompanhamento  e  avaliação  das  atividades  do

estagiário;

II – comunicar à unidade concedente, por escrito,
qualquer ocorrência que implique o desligamento
do estagiário;

III – exigir do educando a apresentação periódica, 
em prazo não superior a 6 (seis) meses, do 
relatório de atividades;

IV – zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso;

V – elaborar instrumentos de avaliação dos 
estágios de seus educandos.

Art. 17. Compete à Coordenadoria de Estágio:

I – manter atualizados os registros e documentos 
que comprovem a relação de estágio;

II – controlar a distribuição dos estagiários 
observando o limite para cada unidade ou núcleo 
da Defensoria Pública;

III  –  coordenar  e  supervisionar  todas  as  demais
atividades de estágio na forma destas normas e da
legislação vigente;

IV – providenciar o envio à instituição de ensino,
com periodicidade mínima de 6  (seis)  meses,  do
relatório de atividades elaborado pelo estagiário;

V – emitir declarações e certificados referentes à
realização e supervisão de estágios;

VI – elaborar a folha de pagamento dos estagiários;

VII – lotar, transferir e desligar o estagiário.

Art. 18. O desligamento do estágio ocorrerá:

I  –  automaticamente,  ao  término  do  prazo
acordado;

II – a pedido do estagiário;

III  –  pelo  não  comparecimento,  sem  motivo
justificado,  por  8  (oito)  dias  consecutivos  ou  15
(quinze)  dias  intercalados,  no período de 1  (um)
mês;

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM



D.O.E. DPE/AM - QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2016 ANO 2, EDIÇÃO 327 PÁG. 23/36

IV  –  pela  conclusão  do  curso  (Alterado  pela
Resolução nº 055/2014-CSDPE/AM, publicada
no Diário Oficial  do Estado do Amazonas em
1012.2014). 

V – a qualquer tempo, a critério da Administração;

VI – pelo descumprimento, por parte do estagiário,
das  condições  do  Termo  de  Compromisso,
inclusive no caso de sua prorrogação;

VII  –  por  baixo  rendimento,  caracterizado  pela
obtenção  de  nota  inferior  a  36  pontos  nas
avaliações de desempenho a que for submetido;

VIII – por conduta incompatível com a exigida pela
Defensoria Pública, observadas, para esse fim, as
disposições  dos  artigos  14  e  15  deste
Regulamento.

IX  –  por  reprovação  em  mais  da  metade  dos
créditos  disciplinares  do  último  semestre  ou
período escolar concluído;

X  –  na  hipótese  de  mudança  ou  interrupção de
curso,  ou  por  transferência  para  instituição  de
ensino não conveniada;

XI – com a posse em cargo efetivo ou a nomeação
em  cargo  em  comissão,  ou  com  a  assinatura  de
contrato de trabalho, caso se torne servidor público
ou empregado público na vigência do estágio.

§1º  Nos  casos  previstos  nos  incisos  II  e  X,  o
estagiário deverá solicitar seu desligamento através
do  Formulário  de  Solicitação  de  Desligamento
(Anexo IX).

§2º  Salvo  nos  casos  previstos  nos  incisos  I  e  IV
deverá ser firmado Termo de Rescisão de Estágio
(Anexo X).

§3º Nos casos previstos nos incisos III, VI e VIII fica
vedada  nova  inclusão  do  aluno  no  programa  de
estágio, em decorrência do mesmo curso.

§4º  O  desligamento  do  estagiário  deverá  ser

comunicado  imediatamente  ao  órgão  central  de
gestão  de  pessoas,  bem  como  à  respectiva
instituição de ensino.

§5º  O  pagamento  da  bolsa  remuneratória  será
suspenso  a  partir  da  data  do  desligamento  do
estagiário, qualquer que seja a causa.

§6º  REVOGADO  (Revogado  pela  Resolução  nº
055/2014-CSDPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial
Eletrônico do Estado do Amazonas em 10.12.2014).

Art.  19.  Quando  do  desligamento,  por  qualquer
dos  motivos  constantes  no  artigo  anterior,  o
estagiário  fará  jus  ao  Termo  de  Realização  de
Estágio  (Anexo XI),  expedido pela área de gestão
de pessoas da respectiva unidade, com indicação
resumida  das  atividades  desenvolvidas,  dos
períodos e da avaliação de desempenho.

Parágrafo único. Poderá ser emitida Declaração de
Realização  de  Estágio  (Anexo  XII) a  pedido  do
estagiário, durante o período de estágio.

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. A Coordenadoria de Estágio da Defensoria
Pública  do  Estado  do  Amazonas  manterá
atualizados  os  registros  e  documentos  que
comprovem a relação de estágio, disponibilizando-
os para efeito de fiscalização.

Art.  21. Caberá  à  Coordenadoria  de  Estágio  da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgar
anualmente  os  limites  de  despesas  com  a
contratação  de  estagiários  participantes  do
Programa de Estágio, observadas as disposições da
Lei Orçamentária Anual.

Art.  22. A  prorrogação  dos  estágios  contratados
antes  do  início  da  vigência  deste  Regulamento
apenas poderão ocorrer  caso se  ajustem às  suas
disposições.

Art. 23. Compete ao Defensor Público Geral dirimir
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as  dúvidas  suscitadas  em  relação  às  disposições
deste  Regulamento,  bem  como  expedir  as
instruções de serviço necessárias à sua aplicação,
podendo,  inclusive,  modificar  os  formulários  por
ela aprovados e dar decisão aos casos omissos.

Art. 24. Este Regulamento entra em vigor na data
de sua publicação.

Manaus (AM), 19 de outubro de 2016

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público Geral

Presidente do Conselho Superior

 

 

ANEXO II

 

TERMO DE CONVÊNIO

 

 

 

CONVÊNIO  QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA
DO  ESTADO  DO
AMAZONAS  E  A
(INSTITUICÃO  DE
ENSINO),
OBJETIVANDO  A
CONCESSÃO  DE
ESTÁGIO  DE  ENSINO
SUPERIOR,
OBEDECIDAS  AS
DISPOSIÇÕES  DA  LEI
N.º 11.788, de 25/9/2008 E
OS  TERMOS.  DA

PORTARIA  N.º...-
GDPG/DPE/AM,
DE  ../../20..,  QUE
REGULAMENTA  O
PROGRAMA  DE
ESTÁGIO  NO  ÂMBITO
DA  DEFENSORIA
PÚBLICA  DO  ESTADO
DO AMAZONAS.

 

 

A  (DPE/AM),  de  um  lado,  por
intermédio  da  (NOME  DA  UNIDADE
GESTORA), inscrita no CNPJ sob o n.º (n.º do
CNPJ  da  unidade  gestora)  com  sede  na
(ENDEREÇO  DA  UNIDADE  GESTORA),
neste  ato  denominada  UNIDADE
CONCEDENTE  e  representada  pelo
(DEFENSOR PÚBLICO GERAL) e de outro
o (NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO),
com  sede  na  (ENDEREÇO  DA
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO),  neste  ato
denominada  (INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO-
SIGLA),inscrita  no CNPJ sob o n.º  (N.º  DO
CNPJ  DA  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO),
representada por seu (CARGO E NOME DO
REPRESENTANTE  LEGAL  DA
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO),  resolvem
celebrar  o  presente  convênio,  mediante  as
seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

Este  convênio  tem  por  objetivo
estabelecer  vinculo  entre  o  (DPE/AM)  e
(INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO-SIGLA),
credenciada pelo (ÓRGÃO COMPETENTE),
visando proporcionar aos alunos regularmente
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matriculados,  a  oportunidade  de  serem
incluídos  no  Programa  de  Estágio  da
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,
preparando-os para a empregabilidade, para a
vida  cidadã  e  para  o  trabalho,  por  meio  do
exercício  de  atividades  correlatas  à  sua
pretendida  formação  profissional,  em
complementação  ao  conhecimento  teórico
adquirido na instituição de ensino.

 

CLÁUSULA SEGUNDA

O estágio  obedecerá  as  disposições  da
Lei nº 11.788, de 25/9/2008 e o regulamento
aprovado  pela  Portaria  N.º....-
GDPG/DPE/AM, DE ./../20....

 

CLÁUSULA TERCEIRA

A participação  no  programa  de  estágio
não  gerará  vinculo  empregatício  de  qualquer
natureza com a Defensoria Pública do Estado
do Amazonas. 

§ 1° O servidor integrante das carreiras
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas
que declinar interesse em realizar estágio nas
unidades  do  ramo  em que  for  lotado  deverá
participar da seleção pública.

§ 2º O estagiário servidor ou empregado
público  não  faz  jus  à  bolsa  de  estágio  e  ao
auxílio-transporte.

 

CLÁUSULA QUARTA

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse
da  UNIDADE  CONCEDENTE,  respeitada  a
correlação  entre  as  atividades  de  estágio  e  a
formação escolar.

 

CLÁUSULA QUINTA

A concessão  do  estágio  formalizar-se-á
mediante Termo de Compromisso de Estágio a
ser  firmado  entre  a  UNIDADE
CONCEDENTE  e  o  ESTAGIÁRIO,  com  a
interveniência  obrigatória  da  (NOME  DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO).

 

CLÁUSULA SEXTA

São  obrigações  da  (NOME  DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO) em relação aos
estágios de seus educandos:

I - indicar as condições de adequação do
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa
e modalidade de formação escolar do estudante
e  ao  horário  e  calendário  escolar,  elaborando
plano  de  atividades  do  estagiário  a  ser
apresentado ao supervisor do estágio;

II- indicar professor orientador, da área a
ser desenvolvida no estágio, como responsável
pelo  acompanhamento  e  avaliação  das
atividades do estagiário;

III- comunicar à unidade concedente, por
escrito,  qualquer  ocorrência  que  implique  o
desligamento do estagiário;

IV -  exigir  do educando a apresentação
periódica,  em  prazo  não  superior  a  6  (seis)
meses, do relatório de atividades;

V - zelar pelo cumprimento do termo de
compromisso;

VI -  elaborar  instrumentos  de  avaliação
dos estágios de seus educandos.

VII  -  celebrar  termo  de  compromisso
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com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, se menor de 18 (dezoito) anos,
e  com  a  parte  concedente,  indicando  as
condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da
formação escolar  do estudante e  ao horário e
calendário escolar; e

VIII  -  avaliar  as  instalações  da  parte
concedente  do  estágio  e  sua  adequação  à
formação cultural e profissional do educando.

 

CLÁUSULA SÉTIMA

Caberá à UNIDADE CONCEDENTE:

 

I  -  providenciar  seguro contra  acidentes
pessoais  em  favor  dos  estagiários,  mediante
Apólice de Seguro, a qual serão incorporadas as
respectivas  cotas  à  medida  que  forem  sendo
feitas as inclusões;

II - celebrar termo de compromisso com a
instituição de ensino e o educando, zelando por
seu cumprimento;

III  -  ofertar  instalações  que  tenham
condições  de  proporcionar  ao  educando
atividades de aprendizagem social, profissional
e cultural;

IV - indicar membro ou servidor de seu
quadro  de  pessoal,  com  formação  ou
experiência  profissional  na  área  de
conhecimento  desenvolvida  no  curso  do
estagiário, para orientar e supervisionar até 10
(dez) estagiários simultaneamente;

V  -  por  ocasião  do  desligamento  do
estagiário,  entregar  termo  de  realização  do
estágio com indicação resumida das atividades

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;

VI - manter à disposição da fiscalização
documentos  que  comprovem  a  relação  de
estágio;

VII - enviar à instituição de ensino, com
periodicidade  mínima  de  6  (seis)  meses,
relatório de atividades, com vista obrigatória ao
estagiário;

VIII - reduzir a jornada do estagiário a,
pelo menos,  a metade,  sem prejuízo da bolsa
remuneratória,  nos  períodos  de  avaliação  de
aprendizagem,  mediante  apresentação  de
documento idôneo emitido pela instituição de
ensino,  com  o  fim  de  garantir  o  bom
desempenho do estudante;

Parágrafo único. O seguro de que trata o
inciso I não abrangerá os estagiários que forem
servidores  ou  empregados  públicos,  por  se
acharem  devidamente  protegidos  contra  os
riscos do trabalho, em legislação específica.

 

CLÁUSULA OITAVA

O presente convênio vigorará por 3 (três)
anos,  contados  a  partir  da  data  de  sua
assinatura,  podendo ser  prorrogado,  por  meio
de  termo  aditivo,  bem  como  rescindido,  de
comum  acordo  entre  as  partes  ou
unilateralmente,  por  qualquer  delas,  mediante
simples comunicação escrita, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo  único.  O  encerramento
antecipado deste  convênio não prejudicará os
estágios já iniciados.
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CLÁUSULA NONA

Os atos necessários à efetiva execução do
presente  convênio  serão  praticados  por
intermédio dos representantes dos convenentes
ou pessoas regularmente indicadas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica  eleito  o  foro  da  cidade  de
(MANAUS/AM), para dirimir qualquer questão
proveniente deste convênio, eventualmente não
resolvida no âmbito administrativo.

 

E, por estarem de pleno acordo, assinam
o  presente  instrumento  em  duas  vias,  na
presença das testemunhas abaixo, que também
assinam.

 

 

Manaus/Am, de de 20___.

 

Representante da Unidade Concedente

(carimbo/assinatura)

 Representante da Instituição de Ensino

(carimbo/assinatura)

 Testemunha

(carimbo/assinatura)

 Testemunha

 (carimbo/assinatura) 

ANEXO III

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO

 

Convenientes:  (DPE/AM),  por
intermédio  da  (NOME  DA  UNIDADE
GESTORA) e  a  (NOME DA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO - SIGLA). Objeto: Proporcionar a
preparação  do  estagiário  para  a
empregabilidade,  para a  vida cidadã e para o
trabalho, por meio do exercício de atividades
correlatas  à  sua  pretendida  formação
profissional,  em  complementação  ao
conhecimento  teórico  adquirido  na  instituição
de  ensino.  Vigência:  _  ano(s).  Data  e
assinatura:  ____/____/20___.  (NOME  E
CARGO/FUNÇÃO DOS REPRESENTANTES
DA  UNIDADE  CONCEDENTE  E  DA
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO).  Processo
Administrativo (NÚMERO).

_________________________________

Representante da Unidade Gestora

(carimbo/assinatura)

 

 

ANEXO IV
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TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

 

 

TERMO  ADITIVO  AO
CONVÊNIO  CELEBRADO
ENTRE  A  (DPE/AM)  E  A
(INSTITUICÃO  DE  ENSINO),
OBJETIVANDO  A
CONCESSÃO  DE  ESTÁGIO
DE ENSINO SUPERIOR.

 

 

A (DPE/AM), de um lado, por intermédio
da (NOME DA UNIDADE CONCEDENTE),
inscrita no CNPJ sob o n.º (N.º DO CNPJ DA
UNIDADE  CONCEDENTE)  com  sede  na
(ENDEREÇO  DA  UNIDADE
CONCEDENTE),  representada  pelo
(DEFENSOR PÚBLICO GERAL) e de outro,
(INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO),  com  sede  na
(ENDEREÇO  DA  INSTITUIÇÃO  DE
ENSINO), inscrita no CNPJ sob o n.º (N.º DO
CNPJ  DA  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO),
representada por  seu (CARGO E NOME DO
REPRESENTANTE  LEGAL  DA
INSTITUIÇÃO  DE ENSINO),  observadas  as
disposições da Lei n° 11.788, de 25/9/2008 e da
Portaria  N.º  _-GDPG/DPE/AM,  de
____/____/______,  resolvem  celebrar  o
presente Termo Aditivo ao convênio, mediante
as seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

 

Fica prorrogada a vigência do Convênio

firmado  entre  as  partes  no  dia  (DATA  DE
ASSINATURA DO CONVÊNIO), cujo extrato
foi  publicado no Diário Oficial  do Estado de
(DATA DE PUBLICAÇÃO, SEÇÃO DO DOU
e  PAGINA),  passando  a  vigorar  até
___/___/______.

 

CLÁUSULA SEGUNDA

 

Ficam  mantidas  as  demais  cláusulas
previstas no Convênio.

 

CLÁUSULA TERCEIRA

 

Deve a unidade concedente providenciar
a publicação de extrato deste termo aditivo no
Diário Oficial do Estado.

E, por estarem de pleno acordo, assinam
o  presente  instrumento,  em  duas  vias,  na
presença das testemunhas abaixo, que também
assinam, 

 

 

Manaus/Am, de de 20___.

 

 

___________________________________

Representante da Unidade Concedente

(carimbo/assinatura)

 ____________________________________

Representante da Instituição de Ensino
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(carimbo/assinatura)

 

_________________________________ 

Testemunha (carimbo/assinatura)

________________________________

Testemunha (carimbo/assinatura)

 

 

 

ANEXO V

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE COTAS
PARA MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome do candidate

 

Nº da inscrição

Filiação – nome do pai

 

Filiação – nome da mãe

 

Naturalidade

 

Nacionalidade

Carteira de identidade

 

CPF

Curso

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORRECONHECIMENTO

 

Declaro que me reconheço como 
_____________________________ e 
osmotivos que me levaram a optar pelo 
sistema de cotas para minorias da seleção de 
estagiários da (unidade da DPE/AM) 
_____________________

_________________________________ são:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Local e data:

 

________, ___ de _________ de 20__

 

Assinatura do 
candidato:

 

Recebido em:

 

________, ___ de _________ de 20___

 

Recebido por: 
(assinatura e carimbo)
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ANEXO VI

Matrícula n.

DEFENSORIA
PÚBLICA DO
ESTADO DO
AMAZONAS

Foto

 

FICHA CADASTRAL

 

DADOS PESSOAIS DO
ESTAGIÁRIO

 

Nome Completo

 

Nome do Pai

 

Nome da Mãe

 

Data de 
Nascimento

Sexo

M (  )     
F (      )

Estado 
Civil

Naturalidade UF

Endereço Bairro

 

Cidade

 

UF CEP Tel. Residencial

Tel. Comercial

 

Tel. Celular e-mail

CPF N. Carteira
Identidade

Órgão 
expedidor

UF Data 
Expedição

Curso Semestre/A
no

Turno

Matutino (    )  Vespertino (    )
Noturno (     )

 

Instituição de Ensino

 

Sigla

Data

 

Assinatura do Estagiário

 

PARA USO DO ÓRGÃO

Lotação

 

Área

Vigência do Contrato

 

Data início Data término

Renovação do Contrato

 

Data início Data término

Obs:

 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM



D.O.E. DPE/AM - QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2016 ANO 2, EDIÇÃO 327 PÁG. 31/36

Cadastrado no 
Sistema

 

Data Nome Rubrica

 

 

ANEXO VII

 

DECLARAÇÃO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA

 

Declaro,  para  fins  de  abertura  de  conta
corrente visando o depósito de bolsa de estágio,
que (NOME DO ESTAGIÁRIO), estudante do
curso de (NOME DE CURSO) do (NOME DA
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  -  SIGLA),  faz
estágio  na  (NOME  DA  UNIDADE),  de
(___/___/_____)  a  (___/___/_____),  percebe
bolsa  mensal  no  valor  de  R$  (VALOR  DA
BOLSA), 

 

 

Manaus/Am, de de 20__.

 

 

______________________________________

AUTORIDADE COMPETENTE 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO AMAZONAS

 

 

 

 

ANEXO VIII

 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
ESTÁGIO

 

 

Pelo presente instrumento, firmado nos
termos da Lei  n.º  11.788, de 25/9/2008 e da
Resolução  n.º  _,  de  _/_/_,  a  DEFENSORIA
PÚBLICA DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,
doravante  denominado  (DPE/AM),  neste  ato
representado  por  (NOME  DO
REPRESENTANTE  DA  UNIDADE
CONCEDENTE)  e  o  aluno  (NOME  DO
ALUNO), inscrito sob o CPF nº (NÚMERO),
doravante  denominado  ESTAGIÁRIO,  do
curso  de  (NOME  DO  CURSO),  resolvem
firmar  o  presente  Termo  de  Prorrogação  de
Estágio,  com a  interveniência  obrigatória  da
(NOME  DA INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  -
SIGLA),  mediante  as  seguintes  cláusulas  e
condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

 

Fica  prorrogado  o  TERMO  DE
COMPROMISSO  DE  ESTÁGIO,  datado  de
___/___/20  ____  passando  a  vigorar  até
___/___/ 20___.

 

Parágrafo  único.  Ficam  mantidas  as
demais  cláusulas  previstas  no  Termo  de
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Compromisso anterior.

 

Manaus/Am, de de 20___.

 

______________________________________

ESTAGIÁRIO

 

Representante da Unidade Concedente 

(carimbo/assinatura)

Representante da Instituição de Ensino

 (carimbo/assinatura)

 

 

Testemunha

 (carimbo/assinatura)

Testemunha

(carimbo/assinatura)

 

 

 

 ANEXO IX

 

DEFENSORIA
PÚBLICA DO
ESTADO DO
AMAZONAS

 

 

FOLHA DE
FREQUÊNCI

A
ESTAGIÁRI

O

(NÚCLEO.............)

Matrícula

 
Nome

Lotação

 

Curso Turno

Mês de Referência

 

Ano

Dia
Horário de

Entrada
Horário de

Saída
Horas

Estagiadas
Assinatura

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

TOTAL DE HORAS
ESTAGIADAS   

OBS:  A  ocorrência  FALTA  deverá  estar  registrada  no  dia
correspondente.

Local e Data

 

SUPERVISOR DO ESTÁGIO

Assinatura e carimbo

ANEXO X

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO

Matrícula

 

Nome do Estagiário

Unidade de Estágio

 

Período de Avaliação

 

 

Itens Avaliados

(Assine com um “X” a nota que melhor 
corresponda à situação do estagiário em relação 
a cada item avaliado)

Notas

1 3 5 7

Assiduidade
Constância  e  pontualidade
no cumprimento de horários
e dias deestágio.

    

Comunicação
Clareza,  precisão  e
coerência  com  que  se
comunica.

    

Conhecimentos
Aplicação  dos
conhecimentos  que  possui
nas atividades de estágio.

    

Cooperação
Disponibilidade  e  boa
vontade com o supervisor e
com os colegas de trabalho

    

Disciplina
Facilidade  em  aceitar  e
atender  a  normas  e
regulamentos da Instituição

    

Iniciativa Capacidade  de  procurar
soluções para as situações de
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trabalho existentes

Motivação
Interesse demonstrado em se
aperfeiçoar  e  se  preparar
para a vida profissional

    

Produtividade
Quantidade,  qualidade  e
prazo  com  que  executa  as
atividades de estágio.

    

Relacionamento
Facilidade  no  contato  com
colegas, supervisor e demais
pessoas no trabalho

    

Responsabilidade
Capacidade de se comportar
com  profissionalismo  e
seriedade.

    

SOMATÓRIO DAS NOTAS

 
    

 

Conceito obtido pelo estagiário

(Nível de aprovação: acima de 25 pontos – Conceito: Bom e
Ótimo

(  ) Ruim

De 0 a 18
pontos

(  ) Regular

De 19 a 25
pontos

(  ) Bom

De 26 a 53
pontos

(  ) Ótimo

De 54 a 70
pontos

 

Observações complementares

(Registre outras informações que julgar relevantes a respeito
da atuação do estagiário no período avalizado)

 

 

 

 

Local e Data:

 

Assinaturas

Supervisor de estágio/Avaliador Estagiário

 

 
 

 

 

 

ANEXO XI

 

 

SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
DO PROGRAMA DE ESTÁGIO

 

(NOME  DO  ALUNO),  aluno(a)  do
(SEMESTRE/ANO),  do  (CURSO),  da
(INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO-SIGLA),
solicita  o  desligamento  do  Programa  de
Estágio  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas e a consequente rescisão do Termo
de  Compromisso  firmado  com este  órgão,  a
partir de ____ /____ /20___.

 

Declaro estar ciente do dever de ressarcir
a Defensoria Pública Do Estado do Amazonas,
no caso  de  ter  usufruído recesso  antecipado,
nos  termos  do  Termo  de  Compromisso  de
Estágio.  (Apenas  para  estagiário  que  recebe
bolsa de estágio) 

 

Nestes termos, 
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Pede deferimento.

 

 

Manaus/Am, de de 20___.

 

 

ANEXO XII

 

TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO

 

Pelo  presente  instrumento,  firmado  nos
termos  da  Lei  n.º  11.788,  de  25/9/2008  e  da
Portaria  n.º  __  GDPG/DPE/AM,  de  _/_/_,  a
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,
neste  ato  representado  por  (NOME),  e  o
estagiário (NOME DO ESTAGIÁRIO), inscrito
sob  o  CPF  nO(NÚMERO),  do  curso  de
(NOME  DO  CURSO),  resolvem  rescindir  o
Termo  de  Compromisso  de  Estágio,  dando  a
ciência  à  (NOME  DA  INSTITUIÇÃO  DE
ENSINO  -  SIGLA),  mediante  as  seguintes
cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

 

Em cumprimento ao disposto na Portaria
n.o GDPG/DPE/AM, de ___/___/_____ ,  fica
rescindido,  a  partir  de_/_/20  __  ,  o  referido
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO,
sendo o ESTAGIÁRIO desligado das  funções
ali estipuladas.

 

CLÁUSULA SEGUNDA

 

E,  por  ser  verdade,  firmam  os
subscritores o presente termo em 3 (três) vias
de  igual  teor,  para  que  produzam  os  efeitos
legais e regulamentares. 

 

Manaus/Am, de de 20___.

 

 

_____________________________________

ESTAGIÁRIO

 

Representante da Unidade Concedente

(carimbo/assinatura)

 Representante da Instituição de Ensino

(carimbo/assinatura)

 

 Testemunha

(carimbo/assinatura)

Testemunha

(carimbo/assinatura)

 

 

ANEXO XIII
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TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

 

Declaro,  para  os  devidos  fins,  que
(NOME  DO  ESTAGIÁRIO),  estudante  do
curso  de  (NOME  DO  CURSO)  do
(INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  -  SIGLA),
realizou  estágio  na  (UNIDADE
CONCEDENTE),  de  (___/___/____)  a
(___/___/____)  ,  com  carga  horária  total  de
(NÚMERO DE HORAS ESTAGIADAS).

 

Declaro  ainda  que  desempenhou  as
seguintes  atividades:  (INDICAÇÃO
RESUMIDA  DAS  ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS).

 

Declaro,  finalmente,  que  obteve  o
conceito/nota  __________  na  avaliação  de
desempenho.

Manaus/Am, de de 20___.

_____________________________________

AUTORIDADE COMPETENTE

DA DEFENSORIA PÚBLICA

 

 

ANEXO XIV

 

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIO

 

Declaro para os devidos fins que (NOME
DO  ESTAGIÁRIO),  estudante  do  curso  de
(NOME DO CURSO) do (INSTITUIÇÃO DE
ENSINO  -  SIGLA),  realiza  estágio  na
(UNIDADE  CONCEDENTE),  desde
(___/___/_____), de segunda a sexta-feira. com
carga  horária  de  __  horas  semanais,  com
término  previsto  para  (___/___/_____),
totalizando horas estagiadas até a presente data.

 

 

Manaus/Am. de de 20___.

 

 

______________________________________

AUTORIDADE COMPETENTE

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO AMAZONAS
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