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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE 1ª 

CATEGORIA 
EDITAL Nº 2 – DPE/PI, 13 DE OUTUBRO DE 2009 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ (DPE/PI), em atenção à Recomendação nº 

005/2009, do Ministério Público do Estado do Piauí, torna pública a prorrogação do prazo para as 
inscrições e a reabertura do prazo para solicitação de isenção, e consequentemente, a retificação das 
datas constantes dos subitens 6.2, 6.5, 6.6 e 14.1 do Edital nº 1 – DPE/PI, de 1º de setembro de 2009, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 
 
1 DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DA REABERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 
1.1 O candidato poderá realizar a inscrição exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009, até as 23 horas e 59 minutos do dia 3 de novembro de 
2009, observado o horário oficial de Brasília/DF, com o pagamento da GRU Cobrança e a entrega ou 
envio dos laudos a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do edital de abertura, até o dia 11 de 
novembro de 2009. 
1.2 O interessado que preencher os requisitos dos dispositivos citados no subitem 5.4.7 do edital de 
abertura e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá entregar, 
pessoalmente ou por terceiro, na Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Campus Universitário Ministro 
Petrônio Portela, bloco SG-07 – Serviço de Cerimonial – Ininga, Teresina/PI, no período de 15 de 
outubro a 3 de novembro de 2009, das 10 horas às 17 horas, o requerimento de isenção, devidamente 
conferido e assinado, disponibilizado na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009, por meio da página de inscrição, instruindo-o com 
cópia autenticada ou cópia acompanhada do original dos documentos relacionados no subitem 5.4.7.2 
do edital de abertura.  
1.2.1 As solicitações de isenção, com a documentação exigida no subitem 5.4.7.2 do edital de abertura, 
poderão, ainda, ser encaminhadas via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, considerada 
a data final de postagem em 3 de novembro de 2009, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – 
Concurso DPE/PI (isenção) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF. 
1.2.2 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada, até o dia 6 de novembro de 2009, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009. 
1.2.2.1 O candidato disporá de um dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem 
anterior para contestar o indeferimento, conforme procedimentos a serem divulgados por ocasião 
dessa divulgação. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
1.2.3 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua 
inscrição no concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009 e 
imprimir GRU Cobrança, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 11 de 
novembro de 2009, conforme procedimentos descritos neste edital. 
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2 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DOS SUBITENS 6.2, 6.5, 6.6 e 14.1 
(...) 
6.2 A prova escrita objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável 28 de novembro 
de 2009, no turno da manhã. 
(...) 
6.5 Os locais e o horário de realização da prova escrita objetiva serão publicados no Diário Oficial do 

Estado do Piauí e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009, na data provável de 20 de novembro de 2009. São de 
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado. 
6.6 O resultado final na prova escrita objetiva, a convocação para a prova escrita subjetiva e a 
convocação para a prova escrita prática subjetiva serão publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí e 
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009, na data 
provável de 23 de dezembro de 2009. 
(...) 
14.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova escrita objetiva serão divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpepi2009, a partir das 19 horas da data 
provável de 1º de dezembro de 2009. 

 
NELSON NERY COSTA  

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 


