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PORTARIA Nº 375/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições 
legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.002716/2018 do pedido de 
adiantamento em nome da Defensoria Pública 
ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, 
inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na 
Resolução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 
R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para a servidora ADRIANA MONTEIRO 
RAMOS TENUTA, Defensora Pública, 
matrícula nº 000.191-0A no valor global de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de acordo com 
o artigo 4º da Resolução nº 43/2014-
CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, para 
custear despesas pequenas de serviços de 
terceiros – pessoa jurídica, no elemento de 
despesas 339039; 
II - ESTABELECER, de acordo com a 
Resolução nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de 
setembro de 2014, artigo 7º, que o prazo de 
aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o 
término de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de 
Contas, contados da data imediata ao final do 
prazo de aplicação, sujeitando-se a tomada de 
contas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de 
adiantamentos que as Prestações de Contas 
deverão ser formalizadas mediante as normas 
estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a 

liberação dos recursos aos tomadores. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 02 de maio de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA Nº 376/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.002717/2018 do pedido de 
adiantamento em nome do Defensor Público 
THIAGO NOBRE ROSAS; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, 
inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na 
Resolução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 

R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o servidor THIAGO NOBRE ROSAS, 
Defensor Público, matrícula nº 000.320-4A no 
valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
de acordo com o artigo 4º da Resolução nº 
43/2014-CSDPE/AM, de 19 de setembro de 
2014, para custear despesas pequenas com 
materiais de consumo, no elemento de 
despesas 339030; 
II - ESTABELECER, de acordo com a 
Resolução nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de 
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setembro de 2014, artigo 7º, que o prazo de 
aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o 
término de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de 
Contas, contados da data imediata ao final do 
prazo de aplicação, sujeitando-se a tomada de 
contas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de 
adiantamentos que as Prestações de Contas 
deverão ser formalizadas mediante as normas 
estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a 
liberação dos recursos aos tomadores. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 02 de maio de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA Nº 377/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições 
legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.002824/2018 do pedido de 
adiantamento em nome do Defensor Público 
THIAGO NOBRE ROSAS; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, 
inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na 
Resolução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 

R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o servidor THIAGO NOBRE ROSAS, 
Defensor Público, matrícula nº 000.320-4A no 
valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
de acordo com o artigo 4º da Resolução nº 
43/2014-CSDPE/AM, de 19 de setembro de 
2014, para custear despesas pequenas de 
serviços de terceiros – pessoa física, no 
elemento de despesas 339036; 
II - ESTABELECER, de acordo com a 
Resolução nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de 
setembro de 2014, artigo 7º, que o prazo de 
aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o 
término de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de 
Contas, contados da data imediata ao final do 
prazo de aplicação, sujeitando-se a tomada de 
contas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de 
adiantamentos que as Prestações de Contas 
deverão ser formalizadas mediante as normas 
estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a 
liberação dos recursos aos tomadores. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 02 de maio de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 380/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, 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 Lista de Antiguidade dos 
membros da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição 747 de 12 de 
abril de 2018; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 
101/2018-GDPG/DPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 710, de 
15/02/2018, que promoveu por critério de 
merecimento a Defensora Pública Priscila 
Ferreira de Lima, para o cargo de Defensor 
Público de 2° Classe; 
CONSIDERANDO a obediência alternada 
entre os critérios de antiguidade e merecimento 
para promoção de uma para outra classe 
imediatamente superior da carreira de 
Defensor Público; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.0002769/2018-15, datado de 
26/04/2018; 
CONSIDERANDO, finalmente, a existência de 
vaga no cargo de Defensor Público de 2ª 
Classe; 

RESOLVE: 
PROMOVER, pelo critério de antiguidade, a 
contar de 26/04/2018, a Defensora Pública de 
3ª Classe Pollyana Gabrielle Souza Vieira, 
matrícula nº 000.337-9 A, para o cargo de 
Defensor Público de 2ª Classe. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 04 de maio de 2018. 
 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

RESOLUÇÃO Nº 007/2018-CSDPE/AM 

 
Altera as Resoluções n. 
020/2017-CSDPE e 021/2017-
CSDPE que regulamentam o 
benefício de plano de assistência 
médico-social 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,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas exercer as atividades consultivas, 
normativas e decisórias, nos termos do art. 
102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 
01/90 e art. 1º do Regimento Interno do 
CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a decisão do Colegiado 
durante a 7ª Reunião Ordinária de 2018, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º O artigo 1º da Resolução n. 021/2017-
CSDPE passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 1º A assistência à saúde dos servidores 
efetivos da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, na atividade, e ocupantes de cargo 
em comissão, prevista no artigo 31, inciso VIII, 
da Lei Estadual n. 4.077, de 11 de setembro de 
2014, será prestada na forma de benefício 
denominado Benefício de Assistência Médico-
Social, de caráter indenizatório, nos termos 
desta Resolução. 
§1º São considerados beneficiários do auxílio-
saúde os servidores efetivos e os ocupantes 
de cargo de provimento em comissão da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  
§2º O benefício de plano de assistência 
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médico-social não se incorpora ao subsídio, 
vencimento, remuneração ou provento, não 
estando sujeito à tributação do imposto de 
renda e de contribuição previdenciária;  
 
Art. 2º O artigo 1º da Resolução n. 020/2017-
CSDPE passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 1º A assistência à saúde dos membros da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
na atividade, prevista no artigo 31, inciso VIII, 
da Lei Estadual n. 4.077, de 11 de setembro de 
2014, será prestada na forma de benefício 
denominado Benefício de Assistência Médico-
Social, de caráter indenizatório, nos termos 
desta Resolução. 
§1º São considerados beneficiários do auxílio-
saúde os membros em atividade da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas.  
§2º O benefício de plano de assistência 
médico-social não se incorpora ao subsídio, 
vencimento, remuneração ou provento, não 
estando sujeito à tributação do imposto de 
renda e de contribuição previdenciária;  
 
Art. 3º O artigo 2º das Resoluções n. 
020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 2º São critérios para recebimento do 
auxílio-saúde previsto nesta Resolução:  
I - não receber auxílio-saúde ou auxílio 
financeiro semelhante, nem possuir outro 
programa de assistência à saúde, custeado 
integral ou parcialmente pelos cofres públicos, 
comprovado mediante declaração do titular;  
II - comprovar inscrição junto ao plano de 
saúde privado ou seguro saúde. 
 
Art. 4º A Resolução n. 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar acrescida do artigo 2º-A, com 
a seguinte redação: 
Art. 2º-A Os servidores que desejarem 
perceber o benefício de plano de assistência 

médico-social deverão formalizar 
requerimento de inclusão junto ao 
Subdefensor Público Geral, acompanhado dos 
seguintes documentos:  
I - declaração de não incidir nas vedações 
contidas nesta Resolução, e;  
II - comprovante de inscrição junto ao plano de 
saúde ou seguro saúde individual ou familiar, 
coletivo empresarial ou por adesão. 
§1º Qualquer alteração que interfira na 
percepção do benefício de plano de 
assistência médico-social deverá ser 
comunicada imediatamente ao Subdefensor 
Público Geral, incluindo eventual rescisão do 
contrato do plano de saúde médica.  
§2º A inobservância da determinação contida 
no parágrafo anterior importará na imediata 
suspensão do recebimento do benefício de 
plano de assistência médico-social e no 
ressarcimento dos valores porventura 
recebidos indevidamente.  
§3º A comprovação de que trata o inciso II 
deste artigo será feita mediante apresentação 
de no mínimo um dos seguintes documentos:  
a) comprovante de pagamento da última 
mensalidade do serviço contratado, custeada 
pelo servidor ou membro de sua entidade 
familiar, não sendo considerado o 
comprovante de pagamento de taxa de 
inscrição ou similares;  
b) declaração de permanência no plano de 
saúde ou seguro saúde, cujo beneficiário 
titular seja o servidor ou membro de sua 
entidade familiar.  
§4º Para os fins desta Resolução, considera-
se membro de entidade familiar o cônjuge, 
companheiro, ascendentes e descendentes do 
servidor, bem como as demais pessoas físicas 
consideradas seus dependentes perante a 
legislação tributária.  
 
 
Art. 5º A Resolução nº 020/2017-CSDPE 
passará a vigorar acrescida do artigo 2º-A, 
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com a seguinte redação: 
Art. 2º-A Os membros que desejarem 
perceber o benefício de plano de assistência 
médico-social deverão formalizar 
requerimento de inclusão junto ao 
Subdefensor Público Geral, acompanhado dos 
seguintes documentos:  
I - declaração de não incidir nas vedações 
contidas nesta Resolução, e;  
II - comprovante de inscrição junto ao plano de 
saúde ou seguro saúde individual ou familiar, 
coletivo empresarial ou por adesão. 
§1º. Qualquer alteração que interfira na 
percepção do benefício de plano de 
assistência médico-social deverá ser 
comunicada imediatamente ao Subdefensor 
Público Geral, incluindo eventual rescisão do 
contrato do plano de saúde médica.  
§2º. A inobservância da determinação contida 
no parágrafo anterior importará na imediata 
suspensão do recebimento do benefício de 
plano de assistência médico-social e no 
ressarcimento dos valores porventura 
recebidos indevidamente.  
§3º A comprovação de que trata o inciso II 
deste artigo será feita mediante apresentação 
de no mínimo um dos seguintes documentos:  
a) comprovante de pagamento da última 
mensalidade do serviço contratado, custeada 
pelo Defensor ou membro de sua entidade 
familiar, não sendo considerado o 
comprovante de pagamento de taxa de 
inscrição ou similares;  
b) declaração de permanência no plano de 
saúde ou seguro saúde, cujo beneficiário titular 
seja o Defensor ou membro de sua entidade 
familiar.  
§4º. Para os fins desta Resolução, considera-
se membro de entidade familiar o cônjuge, 
companheiro, ascendentes e descendentes do 
Defensor, bem como as demais pessoas 
físicas consideradas seus dependentes 
perante a legislação tributária. 
 

 
Art. 6º O artigo 3º das Resoluções n. 
020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 3º Após a protocolização do requerimento 
de que trata do artigo anterior, o Subdefensor 
Público Geral poderá:  
 
I – deferir o pedido, encaminhando-o em 
seguida à Diretoria Administrativa para as 
providências necessárias ao gozo do benefício;  
II – determinar a intimação do requerente para 
que, em prazo razoável, apresente 
documentos diversos dos citados nos incisos 
do caput do art. 2º-A para esclarecimento de 
eventuais dúvidas ou atualização de 
informações cadastrais;  
III – indeferir o pleito, no caso de não 
apresentação dos documentos listados nos 
incisos do caput do art. 2º-A e/ou dos 
documentos complementares mencionados no 
inciso anterior.  
 
Parágrafo único. Da decisão de que trata no 
inciso III deste dispositivo caberá recurso ao 
Defensor Público Geral no prazo de 05 dias, a 
contar da ciência do requerente, a qual pode 
ser pessoal ou por meio de e-mail funcional ou 
pessoal.  
 
 
Art. 7º O artigo 5º das Resoluções n. 
020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 5º Para manutenção do auxílio saúde, o 
beneficiário deverá apresentar, na Diretoria 
Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha de 
Pagamento, nos meses de junho e dezembro 
de cada ano, pelo menos um dos documentos 
de que trata o § 3º do art. 2º desta Resolução.  
§1º Para fins da manutenção do auxílio-saúde, 
os documentos apresentados deverão ser 
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referentes aos meses de que trata o caput 
deste artigo, ou do mês imediatamente anterior. 
§2º O dever de apresentar os documentos nos 
meses definidos no caput deste artigo 
independe da data de publicação do Ato de 
concessão do benefício.  
§3º O beneficiário que não cumprir os 
requisitos para manutenção do benefício de 
que trata o caput deste artigo, nos meses de 
junho e dezembro, terá o benefício suspenso a 
partir do mês de julho e janeiro, 
respectivamente.  
§4º Aquele que tiver o benefício suspenso nos 
termos do §3º deste artigo poderá solicitar o 
seu restabelecimento, desde que cumpridas as 
condições previstas nesta Resolução, sendo o 
pagamento restabelecido no mês subsequente 
da entrega da documentação, vedado o 
pagamento de valores retroativos. 
§5º A percepção indevida do benefício de 
plano de assistência médico-social importará 
em infração disciplinar, a ser apurada em 
procedimento disciplinar próprio, nos termos 
da lei.  
 
Art. 8º O Parágrafo único do artigo 9º das 
Resoluções n. 020/2017-CSDPE e 021/2017-
CSDPE passará a ser o §1º. 
 
Art. 9º O artigo 9º das Resoluções n. 
020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar acrescido do §2º com a 
seguinte redação. 
 
Art. 9º .............. 
 
§2º Em nenhuma hipótese o valor despendido 
pelo servidor com a mensalidade o serviço 
contratado servirá de limite para o valor do 
benefício, devendo ser pago no valor integral 
para sua faixa-etária, na forma do Ato do 
Defensor Público Geral. 
 
Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor da 

data da sua publicação do Diário Eletrônico da 
DPE/AM. 
 
Manaus/AM, 3 de maio de 2018. 
 
 

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

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 008/2018-CSDPE/AM 
 

 ALTERA A RESOLUÇÃO 
Nº 054/2014-CSDPE/AM 
E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos 
incisos XI e XII, do artigo 18 da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 
de 1990, conforme texto consolidado publicado 
no DOE de 21 de março de 2005, e no art. 14, 
III, do Regimento Interno do Conselho Superior 
da Defensoria Pública Estado do Amazonas 
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por 
decisão unânime de seus membros presentes 
na Reunião Ordinária do dia 2 de maio de 
2018, RESOLVE alterar o Anexo I, da 
Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM (com texto 
consolidado e publicado no DOE 08/08/2017), 
no seguintes termos: 
 
Art. 1º O artigo 1º, do Anexo I, da Resolução 
054/2014, passará a vigorar com o seguinte 
texto: 
 
“Somente poderão integrar o Programa de 
Estágio de que trata este Regulamento os 
estudantes regularmente matriculados em 
instituições públicas ou privadas de ensino 
médio ou superior credenciadas pelo órgão 
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competente e conveniadas com a Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, assim como 
os egressos de projetos sociais de iniciativa da 
instituição, ainda que do ensino fundamental.” 
 
Art. 2º O Anexo I, da Resolução 054/2014, 
passará a vigorar acrescido do artigo 5º-A, com 
a seguinte redação: 
 
“Serão admitidos ao programa de estágio da 
Defensoria Pública os egressos de projetos 
sociais de iniciativa da própria instituição, ainda 
que estudantes do ensino fundamental, 
mediante indicação multidisciplinar e 
fundamentada de sua necessidade e 
adequação às finalidades do projeto, pela 
respectiva coordenação.” 
 
Parágrafo único. São assegurados todos os 
demais efeitos do programa de estágio 
previstos nesta Resolução aos participantes de 
que trata este artigo, na forma do ato próprio a 
ser adotado pelo Defensor Público Geral.  
 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da 
DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM, no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da 
presente, e o Presidente do CSDPE/AM fará 
publicar no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
Manaus (AM), 3 de maio de 2018 
 
 
 

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

 
 

PORTARIA Nº 005/2018-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.: 00000.037911/2018-20 
Processo Nº 20000.002421/2018-10 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições,  
 
CONSIDERANDO a responsabilidade da 
Escola Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas pelo planejamento, 
organização e execução do II Exame de 
Seleção de Candidatos ao PRJ/DPE/AM, bem 
como a necessidade de composição de equipe 
de fiscais e de coordenação e apoio; 
 
CONSIDERANDO as disposições da 
Resolução nº 03/2017-CDPE, que institui e 
regulamenta o Programa de Residência 
Jurídica da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas; 

 
 RESOLVE: 

 
Art. 1º. CONVOCAR Defensores interessados 
em elaborar questões de prova, do II Exame 
de Seleção de Candidatos ao PRJ-DPE/AM; 
Parágrafo único. Serão deferidas apenas 10 
(dez) inscrições, observando-se a ordem 
cronológica dos pedidos de inscrição. 
 
Art. 2º. CONVOCAR Defensores interessados 
em examinar as provas subjetivas do II 
Exame de Seleção de Candidatos ao PRJ-
DPE/AM; 
 
Art. 3º. 36 (trinta e seis) voluntários, entre 
Defensores e demais servidores, interessados 
em atuar como Fiscais no II Exame de 
Seleção de Candidatos ao PRJ-DPE/AM, 
observando que os fiscais, não poderão ter 
nenhum tipo de vínculo com qualquer dos 
inscritos do Processo Seletivo. 
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Art. 4º. As inscrições dos Defensores 
interessados em ELABORAR questões de 
prova, deverão ser realizadas pelo e-mail 
incricoesesudpam@defensoria.am.gov.br , no 
período de 04 a 08 de maio de 2018. 
§1º O Defensor interessado em Elaborar 

Questões de Prova do PRJ, deverá informar, 
no ato da inscrição a matéria que deseja 
trabalhar conforme tabela abaixo: 
 

Matéria Nº 
ques
tões 

Prazo 
Envio 
das 
questões 

Legislação da DPE/AM 05 de 11 à 
18/05 

Direito Constitucional 10 de 11 à 
18/05 

Direito Civil 05 de 11 à 
18/05 

Direito Processual Civil 05 de 11 à 
18/05 

Direito Administrativo 05 de 11 à 
18/05 

Direito Penal 05 de 11 à 
18/05 

Direito Processual Penal 05 de 11 à 
18/05 

Direito de Família 05 de 11 à 
18/05 

Língua Portuguesa 05 de 11 à 
18/05 

Questão Subjetiva 01 de 11 à 
18/05 

 
Art. 5º. COMUNICAR que a seleção dos 
interessados em atuarem como fiscais e 
examinadores de provas se dará pelo critério 
cronológico dos pedidos de inscrição, que 

deverão ser feitos pelo e-mail 
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br , 
os quais podem ser feitos desde a presente 
data até o dia 11 de maio  de 2018. 
 
Art. 6º. COMUNICAR que os integrantes da 
equipe, em reconhecimento ao trabalho 
voluntário executado, farão jus à concessão de 
1 (um) dia de dispensa de suas atividades (não 
concomitantes à título de contraprestação, 
dentro de um lapso temporal de 1 (um) ano, 
não cumuláveis; 
 
Art. 7º. COMUNICAR que os integrantes da 
equipe, em reconhecimento ao trabalho 
voluntário executado, a ESUDPAM 
encaminhará os nomes destes à Corregedoria, 
a fim de se constar o exercício das atividades 
extraordinárias nos assentos funcionais dos 
voluntários que participarem do  Segundo 
Processo Seletivo de Residência; 
 
Art. 8º. Comunicar que a Escola Superior da 
Defensoria Pública divulgará os resultados das 
inscrições no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
até o dia 10/05/18. 
 
Art. 9º.  COMUNICAR que o local de 
realização do certame será informado até o dia 
28 de maio 2018 . 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 03 de maio de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado do 

Amazonas 
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