
GARANTJNOO A05 NfCf551TAD05
o CONHECIMENTO t II OfFE5A

DOS SWS QIJ/WQS.
DEFENSORI •••PUBUCA DA UNi.I\O

EDITAL DE ABERTURA DO 262 CONCURSO

PARA ESTAGIO REMUNERADO NA

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM SAO PAULO

o Defensor Publico-Chefe da Defensoria Publica da Uniao em Sao Paulo, no uso
de suas atribuicoes delineadas na Lei Complementar n2 80, de 12 de janeiro de 1994, e em observancia a
Porta ria DPGU n2 438, de 25 de julho de 2012, na Lei n2 11.788, de 25 de setembro de 2008, e na Orientacao
Normativa n2 07, de 30 de outubro de 2008, do Ministerio do Planejamento, Orcarnento e Gestae, torna publica
a abertura de inscricoes, para subrnissao as provas atinentes ao 262 Concurso para Sele~ao de Estagiarios
Acadernlcos de Direito para atuacao nos Gabinetes e Setor de Atendirnento, nos termos seguintes:

1 DAS DISPOSIC;OESPRELIMINARES

1.10 processo de selecao destina-se ao preenchimento de 89 (oitenta e nove) vagas e a formacao de cadastro
de reserva.

1.20 processo seletivo obedecera as normas deste Edital e tera validade de seis meses, a contar da data da
hornologacao do resultado final, podendo ser prorrogado por ate urn ano.

1.3 Fica assegurado as pessoas portadoras de deficiencla 0 percentual de 10% das vagas oferecidas no item
1.1.

1.4 A vigencia do estagio sera fixada no Termo de Compromisso de Estagio, pelo perfodo minimo de 6 (seis)
meses, nos termos do paragrafo 1°, do art. 145, da Lei Complementar n2 80/94.

1.5 A duracao do estagio sera de no maximo quatro semestres letivos, obedecido 0 perfodo minimo de um
semestre, nos termos do art. 22, inciso VIII, da Orientacao Normativa n2 07, de 30/08/2008.

1.6 0 tempo de estagio na Defensoria Publica da Uniao e considerado servico pUblico relevante e pratica
forense, conforme art. 145, § 3°, da Lei Complementar n° 80/94.

1.7 A rernuneracao mensal dos estagiarios na Defensoria Publica da Uniao compreende R$ 520,00 para
jornada de trinta horas semanais, sendo seis horas diarias, ou em R$ 364,00 para carga de vinte horas
semanais, sendo quatro horas diarias,

1.8 A bolsa de estagio e fixada por ate do Excelentissimo Defensor Publico-Geral da Uniao.

1.9 Nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n2 11.788/2008, fica assegurado ao estagiario auxilio-transporte no
valor de R$ 6,00 por dia efetivamente estagiado e 0 usufruto de recesso remunerado .
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1.10 Sera contratado, pela Defensoria Publica da Uniao, seguro contra acidentes pessoais a favor dos
estagiarios.

1.11 A carga horaria a ser cumprida pelo estagiario e de trinta ou vinte horas semanais, nos turnos matutino
ou vespertino, conforme a disponibilidade de vagas e respeitando 0 turno escolar do estagiario.

2 DA INSCRIC;AO

2.1 A inscricao e gratuita, sugerindo-se a doacao de lkg de alimento nao perecfvel (destinado ao Servic;:o
Franciscano de Solidariedade), a ser entregue ate 0 dia imediatamente anterior a data aprazada para a
realizacao da prova, na Sede da DPU Sao Paulo, Rua Fernando de Albuquerque, 155 - Consolacao.

2.2 As inscric;:6es poderao ser feitas a partir da data de publicacao deste Edital ate 04 de abril do corrente
ano, por meio eletronlco, preenchendo-se a respectiva ficha de inscri~ao no site www.dpu.gov.br no campo
'Estagio', 'Inscricoes Online'.

3 DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1 E assegurado 0 direito de inscrlcao no concurso as pessoas portadoras de deficiencia que pretenderem
fazer uso da prerrogativa que Ihes e facultada no inciso VIII, do art. 37, da CF, e no art. 17, § 5°, da Lei n2
11.788/2008, desde que a deficiencia seja compativel com as condic;:6es de trabalho exigidas pelo orgao e
com as atribuic;:6es da funcao.

3.2 0 candidato portador de deficiencia que necessitar de qualquer tipo de condicao especial para a
realizacao das provas devera solicita-la no ato da inscricao, indicando clara mente quais os recursos especiais
necessaries (materiais, equipamentos etc.).

3.3 A solicitacao de condic;:6es especiais sera atendida segundo criterios de viabilidade e razoabilidade.

3.4 0 candidato portador de deficiencia participara do processo seletivo em igualdade de condic;:6es com os
demais candidatos no que se refere ao conteudo, a avaliacao, ao horatio de aplicacao da prova e as notas
mfnimas exigidas para todos os demais candidatos.

3.5 Nao serao considerados como deficiencia visual os disturbios de acuidade visual passfveis de correcao,
como, por exemplo, miopia, astigmatismo etc.

4 DOS REQUISITOS PARA INGRESSAR NO PROGRAMA DE ESTAGIO DA DPU

4.105 requisitos para 0 estudante ingressar no Programa de Estagio da Defensoria Publica da Uniao sao, no
termos da Porta ria DPGF n2 438, de 25 de julho de 2012, os seguintes:
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a) ter sido aprovado no processo seletivo;

b) estar matriculado do 3Q ao 9Q semestre do curso de Direito quando convocado para firmar 0 Termo de
Compromisso de Estagio, ocasiao em que devera apresentar 0 hist6rico escolar atualizado e 0 comprovante
de matricula, nos termos do art. 145, da Lei Complementar nQ80;

c) estar em dia com as obrigacoes eleitorais e com as concernentes ao service militar;

d) existirem vagas, que serao preenchidas de acordo com a classlficacao obtida;

e) demonstrar aptidao fisica para a realizacao do estagio, mediante apresentacao de atestado medico.

f) apresentar declaracao de que nao e servidor titular de cargo ou funcao publica em qualquer esfera de

governo;

g) nao realizar estagio alern do exercido na Defensoria Publica da Uniao.

5 DAS PROVAS: DISPOSI<;CESGERAIS, JULGAMENTO ECLASSIFICA<;AO

5.10 processo seletivo constara de uma Prova Objetiva contendo 30 (trinta) questoes
de multiple escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma e versara sobre assuntos dos programas constantes
neste edital.

5.2 A Prova Dissertativa constara de 1 (uma) dissertacao acerca de qualquer das materias constantes neste

edital, valendo 60 (sessenta) pontos.

5.3 Somente serao corrigidas as dissertacces dos candidatos que tiverem obtido um rninirno de 20 (vinte)
pontos na Prova Objetiva.

5.4 As provas serao realizadas no dia 10 de abril, as 14hOO, na Faculdade de Direito da Uni'versidade
Presbiteriana Mackenzie em Sao Paulo, Campus Hlgienopolls, Rua da consotacao, 930 - consotacao. Os
candidatos deverao comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedencia.

5.5 As questoes circunscrever-se-ao a seguinte tematica:

Direito Constitucional: Constituicao: conceito, classificacoes e elementos. Os poderes do Estado e as
respectivas funcces. Controle de Constitucionalidade de Atos Normativos. Poder constituinte. Prindpios
constitucionais. Analise do principle hierarquico das norm as. Prindpios fundamentais da CF/88. Direitos e
garantias fundamentais.

Direito Civil: Lei de lntroducao ao Direito Brasileiro. Das pessoas naturais e jurfdicas. Dos Fatos Juridicos:
do neg6cio juridico, dos atos jurfdicos licitos, dos atos iHcitos. Da prescricao e da decadencia, Do direito
das obrigacces: das modalidades das obrigacoes. do adimplemento e da extincao das obngacoes, do
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inadimplemento das obrigac,:5es. Dos Contratos: dos contratos em geral.

Direito Penal: Da aplicacao da Lei Penal. Do crime. Da imputabilidade penal. Do concurso de pessoas. Das
penas. Das Medidas de Seguranc,:a. Da Ac,:aoPenal. Da extincao da punibilidade.

Teoria Geral do Processo: Dos princfpios gerais do direito processual. Das categorias fundamentais da teoria
geral do processo: Jurisdicao, Ac,:ao,Processo e Defesa. Das partes e dos Procuradores. Da cornpetencla. Dos
Atos Processuais. Da Formacao, da suspensao e da extincao do processo. Da coisa julgada.

,
Direito Administrativo: Princfpios constitucionais da adrninistracao publica. Poder de pollcla. Adrninistracao
Direta. Adrninistracao Indireta: autarquias, fundac,:5es, empresas publicas e sociedades de economia mista.

Defensoria Publica: Da Defensoria Publica na Constituicao de 1988 (art. 134 da CF). Da Defensoria Publica
como instituicao permanente e essencial a funcao jurisdicional do Estado (art. 1Qda LC80/94). Da Defensoria
Publica da Uniao, do Distrito Federal e dos Estados (art. 2° da LC80/94). Dos objetivos e func,:5es institucionais
da Defensoria Publica (arts. 3°-A e 4Qda LC80/94). Das garantias e prerrogativas dos membros da Defensoria
Publica da Uniao (arts. 43 e 44 da LC80/94).,

6 DOS RECURSOS

6.10 prazo para interposicao de recursos sera de um dia ap6s a divulgacao do resultado.

6.2 Os recursos deverao ser encaminhados a Defensoria Publica da Uniao em Sao Paulo, para 0 e-mail estagio.
adm.sp@dpu.gov.br, contendo, alern dos fundamentos, 0 nome completo do candidato.

6.3 0 recurso interposto fora do prazo nao sera conhecido, sendo considerada, para tanto, a data de
recebimento do email.

6.4 Se do exame dos recursos resultar anulacao de questao, os pontos a ela correspondentes serao atribuldos
a todos os candidatos que realizaram a prova.

6.5 Se, por forc,:a de recurso apresentado, houver modificacao do gabarito preliminar da prova objetiva, as
provas serao corrigidas de acordo com 0 gabarito definitivo, nao cabendo recurso contra essa modificacao.

6.6 Havendo recursos, 0 gabarito definitivo e 0 resultado final, ap6s apreciacao daqueles, serao publicados
na sede d,a DPU, no site www.dpu.gov.br e enviado por email aos participantes.

7 DAS DISPOSIC;:OES FINAlS

7.1 Sera considerado aprovado 0 candidato que tiver um aproveitamento mfnirno de 50% (cinquenta por
cento) nas provas objetiva e dissertativa.

7.2 Quando da divulgacao da lista final dos aprovados, havendo mais de um candidato com a me
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pontuacao, dar-se-a preferencia aquele que obtiver a maior pontuacao na prova dissertativa. Permanecendo
o empate, sera classificado precedentemente 0 mais idoso.

7.3 Os candidatos aprovados serao chamados seguindo-se a ordem de classificacao.

7.4 A cornprovacao dos requisitos indispensaveis ao inicio das atividades sera exigida apos a realizacao do
certame, por ocasiao da celebracao do contrato de estagio com 0 candidato aprovado.

7.5 Os comunicados e as demais informacoes relativas ao certame serao encaminhadas por email,
considerando-se notificados os candidatos inscritos.

7.6 As convocacoes dos aprovados, de acordo com a existencia de vagas, dar-se-ao por meio de contato
pessoal, conforme lnforrnacoes constantes na ficha de inscricao, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato manter atualizados seus dados no Departamento de Recursos Humanos da Defensoria Publica da
Uniao, em especial 0 endereco de ernail.

7.7 Maiores lnforrnacoes poderao ser obtidas pelo e-mail estagio.adm.sp@dpu.gov.br.

7.8 Este edital entra em vigor na data de sua publicacao.

Sao Paulo, 10 de marco de 2014
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