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4.1 O candidato que deixar de fazer a indicação prevista no 
item 4, ou fizer indicação de código inexistente, será desclassi-
ficado do Concurso.

4.2 No ato de inscrição para o Concurso, exceto para 
a Regional Criminal na qual somente haverá opção para o 
período vespertino, o candidato indicará o período de atuação 
para o qual deseja estagiar: matutino, vespertino ou qualquer 
dos períodos.

4.3 O credenciamento obedecerá à ordem de classificação 
no concurso e à opção apontada pelo candidato.

4.4 Na hipótese de escolha de qualquer dos períodos, o 
candidato será credenciado para o período disponibilizado pela 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Caso não tenha 
interesse, deverá solicitar reclassificação para o final da lista, nos 
termos do item 3 do capítulo XIII.

4.5 Após o credenciamento de todos os aprovados de um 
determinado período, a Defensoria Pública poderá credenciar 
candidatos cuja preferência tenha sido para outro período, 
mediante sua anuência.

5. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no Con-
curso Público de que trata este Edital.

6. O descumprimento das instruções para a inscrição impli-
cará a sua não efetivação.

7. Não serão efetivadas as inscrições em desacordo com as 
instruções constantes deste Edital.

8. Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato 
observar atentamente as informações sobre a aplicação das 
Provas (Capítulo VII, item 1) uma vez que poderá optar por uma 
única cidade de realização da prova.

9. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

10. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o CIEE – 
Centro de Integração Empresa-Escola eximem-se das despesas 
com viagens e estada dos candidatos para prestar a prova do 
Concurso.

11. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova 
ou nomeação do candidato caso sejam identificadas falsidades 
de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.

IV – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam 
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei 7.853/89 é 
assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras.

2. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei Comple-
mentar 683, de 18-09-1992, no Decreto Federal 3.298/1999 e 
na Lei 11.788, de 25-09-2008, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 10% do total de vagas, conforme quadro constante no Anexo 
I deste Edital.

2.1 Quando da nomeação, serão chamados os candidatos 
aprovados das duas listas (geral e específica), de maneira 
sequencial e alternada. A nomeação se inicia com o primeiro 
candidato da lista geral, passando ao primeiro da lista específica 
e assim sucessivamente, seja qual for o número de chamados, 
aplicando-se sempre a regra do art. 37, parágrafo 2º, do Decreto 
Federal 3.298/1999. Os candidatos da lista específica serão 
chamados até esgotar-se o percentual da reserva legal estabe-
lecida no item 2 deste Capítulo, quando então as vagas serão 
destinadas apenas aos candidatos da lista geral.

2.2 As vagas definidas no item 2 deste Capítulo que não 
forem providas por falta de candidatos portadores de deficiên-
cia ou por reprovação no Concurso ou na Perícia Médica serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à 
ordem classificatória.

3. Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que 
se enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
3.298/1999 e suas alterações.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as 
condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, 
particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

4.1 É de responsabilidade do candidato portador de defici-
ência, observar minuciosamente a exigência dos pré-requisitos 
e demais normas estabelecidas no Edital de Abertura de Ins-
crições. Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, solicitações 
de dispensa de quaisquer requisitos estabelecidos no Edital de 
Abertura de Inscrições em função de incompatibilidade com a 
deficiência que o candidato declara-se portador.

4.2 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser 
portador de deficiência, especificando-a no Formulário de 
Inscrição, enviando por SEDEX a documentação abaixo para o 
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, na rua Tabapuã, 
445, 8º andar, aos cuidados do Sr. Fabio Vada, correndo por conta 
exclusiva do candidato as despesas de postagem:

a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao término das 
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classi-
ficação Internacional de Doença – CID, assinatura e carimbo 
contendo o CRM do médico responsável por sua emissão, bem 
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
a previsão de adaptação da sua prova, informando, também, 
o seu nome, o número do documento de identidade (RG) e o 
número do CPF.

b) O candidato portador de deficiência visual, além do envio 
da documentação indicada na alínea “a” deste item, deverá 
solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção 
de prova especial em Braile ou Ampliada ou a necessidade de 
leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência.

c) O candidato portador de deficiência auditiva, além do 
envio da documentação indicada na alínea “a” deste item, deve-
rá solicitar, por escrito, até o término das inscrições o Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais.

d) O candidato portador de deficiência que necessitar de 
tempo adicional para realização das provas, além do envio da 
documentação indicada na alínea “a” deste item, deverá enca-
minhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência.

5.3 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua 
prova Ampliada entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de 
tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 24.

5.4 O candidato que, dentro do prazo do período das inscri-
ções, não atender os dispositivos mencionados no:

5.4.1 Item 5 – letra “a” – Será considerado como não 
portador de deficiência.

5.4.2 Item 5 – letra “c”– Não terá o Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais para realização da prova, seja qual for o 
motivo alegado.

5.4.3 Item 5 – letra “b” – Não terá a prova especial prepa-
rada e/ou pessoa designada para a leitura da prova, seja qual 
for o motivo alegado.

5.4.4 Item 5 – letra “d”– Não terá tempo adicional para 
realização da prova, seja qual for o motivo alegado.

5.5 Somente serão processados os pedidos de inscrição tra-
tados neste capítulo que forem postados até o dia 15-03-2013. 
Descumprido este prazo, o candidato permanecerá na lista de 
classificação geral.

6. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência 
deverá declarar estar ciente das atribuições do estágio e que, no 
caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempe-
nho dessas atribuições.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade 

do Centro de Integração Empresa-Escola, obedecidas às normas 
deste Edital.

2. O Concurso destina-se ao provimento de 304 (trezentos 
e quatro) vagas para Estagiários de Direito durante o prazo de 
validade do concurso, e mais as que se abrirem durante o perío-
do de validade do presente concurso.

3. Os candidatos credenciados estarão submetidos à Lei 
Complementar Estadual 988, de 09-01-2006 e à Deliberação 
CSDP 26, de 21-12-2006.

4. Os candidatos às vagas oferecidas no presente Concurso 
ficarão sujeitos à carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

5. As atribuições básicas do estágio estão previstas na Lei 
Complementar Estadual 988, de 09-01-2006, e na Deliberação 
CSDP 26, de 21-12-2006.

6. As Regionais/Unidades de atuação, assim como o quan-
titativo de vagas de cada uma delas, constam do Anexo I deste 
Edital.

7. O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edital.
II – DO ESTÁGIO
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser cidadão brasileiro ou português, com residência 

permanente no Brasil.
2. Estar em dia com o serviço militar.
3. Estar no gozo dos direitos políticos.
4. Não possuir condenações criminais ou antecedentes 

criminais incompatíveis com o exercício das funções.
5. Estar matriculado entre o sexto e o nono semestre, em 

curso de graduação em Direito de instituição de ensino superior, 
na forma do disposto no artigo 75, §§ 4º e 5º, da Lei Comple-
mentar Estadual 988, de 09-01-2006.

5.1 Os candidatos que estiverem matriculados no sexto 
semestre no momento da inscrição somente poderão ser creden-
ciados quando comprovarem a matrícula no sétimo semestre. 
Caso no momento do credenciamento, obedecidos aos critérios 
previstos no item 4.3 do capítulo III deste Edital, se verifique que 
o candidato ainda se encontra matriculado no sexto semestre, 
ele será automaticamente reposicionado no final da lista dos 
classificados. Se finalizada a lista de aprovados o candidato 
ainda estiver matriculado no sexto semestre, ele será eliminado 
do concurso.

6. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 
neste edital e na Deliberação CSDP 26, de 21-12-2006.

7. O candidato deverá entregar na Unidade CIEE mais pró-
xima, no prazo de 15 dias após a publicação da lista definitiva 
de aprovados, os seguintes documentos:

a) cópia reprográfica autenticada da cédula de identidade 
ou documento equivalente no caso de cidadão português resi-
dente no Brasil;

b) cópia reprográfica autenticada da certidão de casamento, 
com as respectivas averbações, se for o caso;

c) cópia reprográfica autenticada do cadastro de pessoa 
física – CPF;

d) declaração, fornecida pela secretaria da instituição de 
ensino superior, que comprove o requisito do item 5 deste 
capítulo. A declaração a que se refere este item, para fins de 
credenciamento, terá validade de trinta dias;

e) cópia reprográfica autenticada de documento que com-
prove eventual alteração de nome em relação aos documentos 
apresentados;

f) cópia reprográfica autenticada do certificado de reservista 
ou documento equivalente, que comprove a quitação com o 
serviço militar;

g) cópia reprográfica autenticada do título de eleitor com 
o comprovante de votação na última eleição ou atestado for-
necido pela Justiça Eleitoral, que comprove o gozo dos direitos 
políticos;

h) atestado de antecedentes criminais e certidão dos distri-
buidores criminais da Justiça Federal e Estadual das Comarcas 
e Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a partir dos 18 
(dezoito) anos de idade;

i) cópia reprográfica autenticada de comprovante de resi-
dência (conta atualizada de energia elétrica, água, gás ou 
telefone fixo).

7.1 Os documentos acima mencionados poderão ser nova-
mente solicitados no ato do credenciamento, caso tenham 
perdido sua validade.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO ESTÁGIO
As atribuições básicas do estágio estão previstas na Lei 

Complementar Estadual 988, de 09-01-2006, e na Deliberação 
CSDP 26, de 21-12-2006, distribuídas a critério do Defensor 
Público responsável pela supervisão, devendo corresponder ao 
expediente do setor e compatibilizar-se com a duração do turno 
de funcionamento do curso de graduação em direito em que 
esteja matriculado.

TOTAL DE VAGAS
304 (trezentos e quatro) vagas para Estagiários de Direito 

durante o prazo de validade do concurso, e mais as que se 
abrirem durante o período de validade do presente concurso.

BOLSA MENSAL
R$ 750,00, acrescida de auxílio transporte no valor de R$ 

54,53.
III – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1 O candidato se responsabilizará pela fidedignidade das 
informações prestadas no Formulário de Inscrição via Internet, 
reservando-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e ao 
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola o direito de excluir 
do Concurso Público aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídi-
cos ou falsos.

2. As inscrições para o Concurso serão realizadas exclusiva-
mente pela Internet, das 12 horas do dia 04-03-2013 às 15 horas 
do dia 15-03-2013, observado o horário de Brasília, de acordo 
com o item 3 deste Capítulo.

2.1 As inscrições poderão ser prorrogadas por até 2 (dois) 
dias úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional.

2.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item ante-
rior poderá ser feita sem prévio aviso bastando, para todos os 
efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site www.
ciee.org.br.

3. Para inscrever-se o candidato deverá, no período das 
inscrições, acessar o endereço eletrônico www.ciee.org.br, do 
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, e, por meio do 
link correspondente ao Concurso Público, efetuar sua inscrição 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o 
Formulário respectivo e transmitir os dados pela Internet, provi-
denciando a impressão do comprovante de inscrição finalizada.

3.2 O candidato não deverá enviar cópia do documento de 
identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informa-
ção dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

3.3 O CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola e a 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo não se responsabi-
lizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia 
elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

3.4 O descumprimento das instruções para inscrição via 
Internet implicará a não efetivação da inscrição.

4. Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formulário 
de Inscrição a Unidade e/ou Regional de atuação, conforme 
tabela constante no Anexo I deste Edital, e da barra de opções 
do Formulário de Inscrição.

dos no Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, na Av. Dr. 
Abraão Ribeiro, 313, sala 515, Barra Funda – São Paulo, das 9hàs 
13h, no mês de MARÇO, nas respectivas datas:

02/03 - 1º Plantão Felipe Balduino Romariz
Felipe Capra da Cunha Lopes
2º Plantão - Fernanda Correa da Costa Benjamim
Fernanda Costa Hueso
03/03 - 1º Plantão Flávia D’Urso
Flávia Quintaes Louvain Coelho
2º Plantão - Franciane de Fátima Marques
Gesanne Fonseca Gomes
09/03 - 1º Plantão Glauco Mazetto Tavares Moreira
Guilherme Augusto Campos Bedin
2º Plantão - Jamal Chokr
Joana Maria de Castro Gonçalves
10/03 - 1º Plantão Juliana Pascutti Ferreira de Oliveira
Leila Rocha Sponton
2º Plantão - Leonardo Arantes Vicentini
Leonel Lucas Lucariello Filho
16/03 - 1º Plantão Luciana Angelo Almeida Santos
Luciana de Oliveira Marçaioli
2º Plantão - Luciano Dal Sasso Masson
Lucio Mota do Nascimento
17/03 - 1º Plantão Luiz Eduardo Kawano Dias
Luiz Felipe Vanzella Rufino
2º Plantão - Luiz Otavio Contim Ferrato
Luiz Rascovski
23/03 - 1º Plantão Maria Beatriz de Alcântara Sá
Maria Teresa Bastia Vichi
2º Plantão - Maria Victória de Barros Campos
Mariana Melo Bianco
24/03 - 1º Plantão Marina Diana Egydio Tedeschi Jardim
Milena Jackeline Reis
2º Plantão - Patrick Lemos Cacicedo
Paula Hungria Aagaard
28/03 - 1º Plantão Priscila Simara Novaes
Rafael Folador Strano
2º Plantão - Rafael Morais Português de Souza
Rafael Soares da Silva Vieira
29/03 - 1º Plantão Renato Isnard Khair
Ricardo Fagundes Gouvêa
2º Plantão - Ricardo Lobo da Luz
Rodrigo Tadeu Bedoni
30/03 - 1º Plantão Thais Helena Costa Nader
Thalita Veronica Gonçalves e Silva
2º Plantão - Vanessa Alves Vieira
Vanessa Boiati
31/03 - 1º Plantão Alexandra Pinheiro de Castro
Aline Rodrigues Penha
2º Plantão - Alvimar Virgílio de Almeida
Amanda Cavalcante Fervença
 Ato da Defensora Pública-Geral do Estado, de 25-02-

2013
Designando, nos termos do art. 19 da Lei Complementar 

n. 988 de 9 de janeiro de 2006, os(as) Defensores(as) Públicos 
abaixo nomeados para os plantões judiciários a serem reali-
zados no Fórum Especial da Infância e da Juventude, na Rua 
Piratininga, 105, Brás, São Paulo (plantão Infância e Juventude), 
das 9h às 13h, no mês de MARÇO, nas respectivas datas:

02/03 - Fernanda Cukier dos Santos
03/03 - Geraldo Sanches Carvalho
09/03 - João Henrique Imperia Martini
10/03 - Lucas Akira Poscoto Nishikawa
16/03 - Luisa Hamud Morato de Andrade
17/03 - Maiara Canguçu Marfinati
23/03 - Mariana Salomão Carrara
24/03 - Paulo Arthur Araújo de Lima Ramos
28/03 - Renata Flores Tibyriça
29/03 - Rosimery Francisco Alves
30/03 - Virginia Sanches Rodrigues Caldas Catelan
31/03 - Amanda Polastro Schaefer
 Ato da Defensora Pública-Geral do Estado, de 25-02-

2013
Designando, nos termos do art. 19 da Lei Complementar 

n. 988 de 9 de janeiro de 2006, os(as) Defensores(as) Públicos 
abaixo nomeados para os plantões judiciários de 2ª Instância a 
serem realizados no Palácio da Justiça (Praça da Sé, s/nº), nas 
seguintes salas, com os respectivos telefones: Direito Público: 
Sala 612 (3101-8788); Direito Privado: Sala 604 (3105-6758); 
Direito Criminal: Sala 622 (3112-0083). O Departamento do 
Tribunal com incumbência de administração de serviços refe-
rentes ao Plantão é a Secretaria Judiciária, no 5º andar (finais 
de semana e feriados), das 11h às 15h, no mês de MARÇO, nas 
respectivas datas:

02/03-Fernanda Seara Contente
03/03-Gislaine Calixto dos Santos
09/03-Juliana do Val Ribeiro
10/03-Lucia Thome Reinert
16/03-Luis Fernando Vilas Boas Bonachela
17/03-Marcus Vinicius Ribeiro
23/03-Mariane Vinche Zampar
24/03-Pietro da Silva Estabile
28/03-Renata Lawant
29/03-Samanta Romano Tresinari Grangeiro
30/03-Alessandro Valerio Follador
31/03-Amanda Ruiz Babadopulos

 SEGUNDA SUBDEFENSORIA PÚBLICA 
GERAL DO ESTADO

 Ato do Segundo Subdefensor Público-Geral do Estado, 
de 25-02-2013

Designando, nos termos do artigo 1º, I, “b”, do Ato do 
Primeiro Subdefensor Público-Geral do Estado, respondendo 
pelo expediente da Defensoria Pública-Geral, de 16-08-2012, 
publicado no D.O. de 17-08-2012 e do artigo 23 da Lei Com-
plementar 988, de 09-01-2006, os Defensores Públicos abaixo 
nomeados para atuarem no Serviço de Apoio a Central de Fla-
grantes, conforme disciplinado pelo artigo 6º do Ato Normativo 
DPG 42 de 11-02-2011, publicado no D.O. de 12-01-2011, e do 
Ato Normativo DPG 52 de 24-08-2011, publicado no D.O. de 
25-08-2011, devendo permanecer na Sede do Núcleo Especia-
lizado de Segunda Instância e Tribunas Superiores, das 09h às 
12h, nas respectivas datas:

05/03/2013 Mariane Vinche Zampar
07/03/2013 Fabrício Bueno Viana
12/03/2013 Marcus Vinicius Ribeiro
14/03/2013 Amanda Cavalcante Fervença
19/03/2013 Fabrício Bueno Viana
21/03/2013 Marcus Vinicius Ribeiro
26/03/2013 Amanda Cavalcante Fervença

 CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO

 Comunicado
Concurso Público para Credenciamento de Estagiários de 

Direito
Edital de Abertura de Inscrições
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo faz saber que 

será realizado em locais, data e horário a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público para preenchimento de 304 vagas, 
mais cadastro de reserva, para Estagiários de Direito, que serão 
regidas de acordo com a Lei Complementar Estadual 988, de 
09-01-2006 e com a Deliberação CSDP 26, de 21-12-2006, e 
pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital.

Ficam reservadas 10% do total das vagas por Regional/Uni-
dade de Atuação para os candidatos portadores de deficiência 
nos termos da Lei Complementar 683/1992, alterada pela Lei 
Complementar 932/2002, e da Lei 11.788, de 25-09-2008, desde 
que a deficiência seja compatível com as atribuições do estágio.

 Defensoria Pública do 
Estado
 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO 
ESTADO

 Ato da Defensora Pública-Geral, de 22-02-2013
Nomeando, com fundamento no inciso VII do artigo 19, 

da Lei Complementar 988 de 09-01-2006, para ocupar o cargo 
efetivo de DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO NÍVEL I, em Jorna-
da Integral, na EV-E, referência 1 (um), de que trata o anexo 
do Artigo 240 da Lei Complementar 988 de 09-01-2006, em 
vaga decorrente da criação pela Lei Complementar 1189, de 
13-12-2012.

FERNANDA COSTA TEIXEIRA, RG 440741075
 Ato da Defensora Pública-Geral, de 22-02-2013
Nomeando, com fundamento no inciso VII do artigo 19, da 

Lei Complementar 988 de 09-01-2006, para ocupar o cargo efe-
tivo de OFICIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA, em Jornada Integral, 
na EV-I no SQCA-III, referência 1 (um), Grau "A", de que trata o 
anexo do Artigo 12 da Lei Complementar 1050 de 24-06-2008, 
em vaga decorrente da criação pelo Artigo 22, Inciso I, alínea 
"A" da citada Lei Complementar, o abaixo indicado, aprovado 
em concurso público de provas e títulos:

- PHILIPPE OTAVIO NUNES SA, RG 430365603
 Ato da Defensora Pública-Geral, de 22-02-2013
Exonerando, a pedido:
a partir de 24-01-2013, a servidora JULIANE BATISTA 

COSTA, RG. 40227951-7, do cargo de OFICIAL DE DEFENSORIA 
PÚBLICA.

a partir de 14-02-2013, a servidora JACKELINE LESSA PAES 
MOLLENSIEPEN, RG. 53747855-3, do cargo de OFICIAL DE 
DEFENSORIA PÚBLICA.

a partir de 14-02-2013, o servidor ITIEL PEREIRA DE ARAU-
JO FILHO, RG. 5342862, do cargo de OFICIAL DE DEFENSORIA 
PÚBLICA.

a partir de 20-02-2013, o servidor IVAN ROBERTO DE 
ARRUDA JUNIOR, RG. 23620164-5, do cargo de OFICIAL DE 
DEFENSORIA PÚBLICA.

 Ato da Defensora Pública-Geral do Estado, de 25-02-
2013

Convocando, com fundamento no artigo 19, I e II da LC 
n.988/06, os Agentes de Defensoria Pública a seguir indicados 
para a realização de atendimento multidisciplinar na Regional 
Central da Capital, situada na Avenida Liberdade, 32, 2º andar, 
Centro, São Paulo, a partir das 8h30, nas respectivas datas,

01/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Virgínia Regina de Oliveira - Central
Francisco G. A. Garzon - Norte/Oese
Renata Carvalho da Silva - Leste
04/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Janaína Corazza Barreto - Leste
Lidiane Almeida Dias - Central
Mathias Glens - Leste
05/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Paula Rosana Cavalcante - Central
Marília Marra de Almeida - Sul
Melina Machado Miranda - Sul
06/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Isabel Cristina Gonçalves Bernardes - Central
Luciana Arbeli Bernardes - Leste
Leonice Fazola de Quadros - Leste
07/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Daniely Maria Vaiano - Sul
Mauro Junji Araki - Sul
Michelle M. M. Miranda - Norte/Oeste
08/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Virgínia Regina de Oliveira - Central
Francisco G. A. Garzon - Norte/Oese
Renata Carvalho da Silva - Leste
11/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Janaína Corazza Barreto - Leste
Lidiane Almeida Dias - Central
Mathias Glens - Leste 12/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Luciano Alves - Criminal
Marília Marra de Almeida - Sul
Melina Machado Miranda - Sul
13/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Isabel Cristina Gonçalves Bernardes - Central
Luciana Arbeli Bernardes - Leste
Lorena Laiza Santana Veiga Silva - Norte/Oeste
14/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Daniely Maria Vaiano - Sul
Mauro Junji Araki - Sul
Michelle M. M. Miranda - Norte/Oeste
15/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Virgínia Regina de Oliveira - Central
Francisco G. A. Garzon - Norte/Oese
Renata Carvalho da Silva - Leste
18/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Lidiane Almeida Dias - Central
Mathias Glens - Leste
19/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Paula Rosana Cavalcante - Central
Melina Machado Miranda - Sul
20/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Virgínia Regina de Oliveira - Central
Andrea Saraiva de Barros - Criminal
21/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Luciano Alves - Criminal
Mauro Junji Araki - Sul
22/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Francisco G. A. Garzon - Norte/Oese
Renata Carvalho da Silva - Leste
25/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Lidiane Almeida Dias - Central
Mathias Glens - Leste
26/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Paula Rosana Cavalcante - Central
Melina Machado Miranda - Sul
27/03/2013
Nome do Agente de Defensoria - Regional
Virgínia Regina de Oliveira - Central
Luciana Arbeli Bernardes - Leste
 Ato da Defensora Pública-Geral do Estado, de 25-02-

2013
Designando, nos termos do art. 19 da Lei Complementar 

n. 988 de 9 de janeiro de 2006, os(as) Defensores(as) Públicos 
abaixo nomeados para os plantões judiciários a serem realiza-


