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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
II CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO 

EDITAL N.º 5 – DPE/AL, DE 17 DE ABRIL DE 2009 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS torna pública a reabertura do 
período de inscrições no II Concurso de Ingresso na Carreira de Defensor Público, destinado ao 
provimento, em estágio probatório, de cargos de Defensor Público do Estado de 1.ª classe, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al2009, no período entre 10 horas do dia 1.º de maio 

de 2009 e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio 2009, observado o horário oficial de Brasília/DF, 
com o pagamento da GRU Cobrança e a entrega ou o envio dos laudos médicos e das cópias do CPF a 
que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital n.º 3 – DPE/AL, de 17 de março de 2009, publicado no 
Diário Oficial do Estado de Alagoas, até o dia 1.º de junho de 2009. 
 
 

Torna pública, ainda, a reabertura do período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição neste concurso público até o dia 26 de maio de 2009, conforme procedimentos descritos no 
edital de abertura. 
 
 

Torna público, também, que a relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al2009 até o dia 29 de maio de 2009. 
 

 

Torna pública, na oportunidade, a retificação dos subitens 6.2, 6.3 e 6.3.1 do Edital n.º 3 – 
DPE/AL, de 17 de março de 2009, e do subitem 6.4 do Edital n.º 4 – DPE/AL, de 8 de abril de 2009, 
conforme a seguir especificado. 
 
(...) 
6.2 A prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 5 de dezembro de 

2009, no turno da tarde. 
6.3 A parte I – Cível da prova subjetiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 6 de 
dezembro de 2009, no turno da manhã. 
6.3.1 A parte II – Criminal da prova subjetiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável 
de 6 de dezembro de 2009, no turno da tarde. 
(...) 
6.4 Os locais e os horários de realização da prova escrita objetiva e da prova escrita discursiva serão 
publicados no Diário Oficial do Estado de Alagoas e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al2009, na data provável de 25 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. 
(...) 
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Torna público, por fim, em virtude da retificação acima, que os candidatos poderão solicitar 
devolução do valor da taxa de inscrição, conforme a seguir especificado. 
 

1 Os candidatos poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição no endereço eletrônico do 
CESPE/UnB, http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al2009, em link específico, das 10 horas do dia 
1.º de maio de 2009 às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio 2009, observado o horário oficial de 
Brasília/DF, devendo, para tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus 
dados bancários e demais dados do concurso solicitados no sistema. 
1.1 Os candidatos que não possuírem conta-corrente prestarão as informações solicitadas no link acima e 
deverão deixar em branco as informações relativas aos dados bancários. 
1.2 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta-corrente serão 
disponibilizadas para saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao 
caixa apresentando o seu CPF. 
1.3 Não serão devolvidas taxas de inscrições em contas de terceiros. A conta-corrente é pessoal e 
intransferível. 
1.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 31 de maio 2009. 

 
 
 

EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES 
Defensor Público-Geral do Estado de Alagoas 

 
 
 


