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g) Não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, na forma
da lei.

II - DA INSCRIÇÃO
Art. 3º Será admitida inscrição exclusivamente via internet, que deverá ser direcionada para 
o seguinte e-mail 13regional.alagoinhas@defensoria.ba.def.br, no período de 16/11 a 
26/11/2021. 
§ 1º A Defensoria Pública não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet ou
via aplicativo, não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, smartphones, 
falhas de comunicação, impressão de documentos, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados cadastrais do(a)s candidato(a)s. Sendo de responsabilidade exclusivamente do(a) 
Candidato(a) acompanhar a situação de sua inscrição.
§ 2º No momento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá indicar o turno para o qual se 
candidata (matutino ou vespertino), bem como apresentar todos os seguintes documentos e 
informações: cópia do RG/CPF, comprovante de residência, currículo e histórico escolar, 
número de telefone (fixo ou celular), além de confirmar ciência aos requisitos do art. 1º 
deste Seleção Simplificada.
§ 3º Caso, a qualquer momento, seja constatado que não atenda a quaisquer desses requisitos
ou na falta de qualquer documentação, o(a) candidato(a) será automaticamente eliminado(a) 
da Seleção.
§ 4º A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a aceitação das normas e 
condições estabelecidas nesta Seleção Simplificada.
§ 5ºA inscrição do(a) candidato(a) será exclusivamente por e-mail, não sendo permitida 
pessoalmente, telefone ou qualquer outro meio. 

III - DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Art. 4° O processo de seleção será constituído da seguinte forma: realização de entrevista em
que será avaliada a experiência/conhecimento prático e perfil para a função do(a) estudante.
Art. 5° A entrevista será realizada no dia 01/12/2021, a partir de 09h00, de forma remota 
através de vídeochamadas - Conferência Online, oportunidade em que será avaliado o uso do
vernáculo e conhecimentos gerais da História do Brasil.

IV - DO RESULTADO FINAL
Art. 6° A divulgação do resultado final, bem como a sua homologação, está prevista para o 
dia 06/12/2021, com envio de e-mail para todo(a)s o(a)s inscrito(a)s, bem como através da 
divulgação no Diário Eletrônico Oficial da Defensoria Pública.
Art. 7° Após divulgação do resultado final, a Organização de Estágio de Nível Médio da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia providenciará a convocação do(a) estudante 
selecionado(a), de acordo com a necessidade do serviço público, através do Diário 
Eletrônico Oficial da Defensoria Pública.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º O(a)s candidatos(as) selecionado(a)s que serão investido(a)s na função 
desempenharão suas atividades no turno indicado pela Defensoria Pública, conforme 
indicado no momento da inscrição, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser renovado uma 
única vez por igual período, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na Lei 
11.788/08 (Lei do Estágio de Estudantes) e nas cláusulas constantes no Termo de 
Compromisso de Estágio.
Art. 9ºO valor da bolsa de estágio é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além do 
auxílio-transporte.
Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da 13ª Regional de 
Alagoinhas.
Salvador, 11 de novembro de 2021.

CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Diretor da ESDEP

DANILO RODRIGUES
Defensor Público 
Coordenador da 13ª Regional

 EDITAL ESDEP Nº 057/2021
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais,  bem como considerando o resultado final  e homologação do Processo
Seletivo Simplificado de estagiário de nível superior da Defensoria Pública do Estado da
Bahia, sede em Euclides da Cunha, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria
Pública  do  Estado  da  Bahia  no  dia  10  de  novembro  de  2021,  resolve  CONVOCAR o
candidato aprovado,  constante  da lista  abaixo,  para fazer  a comprovação documental  do
preenchimento dos requisitos básicos constantes no art. 2º do Edital 001.2021 (RG, CPF,
Comprovante  de  Residência,  Antecedentes  Criminais  da  Polícia  Civil  dos  Estados,
Antecedentes Criminais da Polícia Federal, Certidão de Quitação Eleitoral, CTPS, Nº do Pis,
Pasep ou NIT, Carteira de Reservista(para homens), Atestado de Curso ou Comprovante de
Matrícula contendo o semestre em curso(carimbado e assinado pela Instituição de Ensino),
Histórico  Acadêmico(carimbado  e  assinado  pela  Instituição  de  Ensino),  duas  fotos  3x4,
Conta  Corrente  ou  Conta  Salário  no  Banco  do  Brasil)  do  Processo  Simplificado  de
Estagiário de Nível Superior da Defensoria Pública de Euclides da Cunha, com o envio dos
seguintes  documentos  exclusivamente  através  dos  e-mails  institucional
(estagio.superior@defensoria.ba.def.br e  bruno.sales@defensoria.ba.def.br) no prazo de 30

(trinta) dias, contados da data desta publicação, conforme utilização de forma subsidiária do
art. 97 “caput” da LC Estadual Nº 26/06.
1- 01(UMA) VAGA

                         Nome Clas.

Alisson Charle Reis Alves 1º

Salvador, 11 de novembro de 2021.
Clériston Cavalcante de Macêdo
Diretor da ESDEP

DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS E A DPE/BA
PROCESSO: 103.0025.2021.0008954-49. PARTÍCIPES: Defensoria Pública do Estado da
Bahia  e  Município  de  Lauro  de  Freitas,  por  intermédio  da  Secretaria  Municipal  de
Segurança  Pública.  OBJETO:  A  cooperação  mútua  entre  os  órgãos  signatários  para
promover o aprimoramento das atividades relacionadas à segurança pública no Município de
Lauro de Freitas-BA, mediante a prestação de assistência  jurídica integral e gratuita,  em
âmbito  administrativo  e  judicial,  aos  membros  da  Guarda  Civil  Municipal  de Lauro  de
Freitas, no desempenho de suas atividades funcionais.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral 

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REDA / 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SIMPLIFICADO REDA
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

O Defensor  Público  Geral  do  Estado  da  Bahia,  no  uso  de  suas  atribuições,  convoca  o
candidato  habilitado  no  processo  seletivo  simplificado,  Edital  001/2018,  com  vistas  à
contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, abaixo relacionado, a
comparecer no dia 19/11/2021, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h30min às
16h00min na sede da Defensoria  Pública do Estado da Bahia,  situada à Avenida Ulisses
Guimarães nº 3386, Edifício Multicab Empresarial I, Sussuarana, Salvador-BA, munido de
originais  e  cópias  dos documentos  e  exames  médicos  descritos  abaixo,  juntamente  com
Atestado de Saúde Ocupacional expedido por clínica médica especializada.
Documentos:  Duas  fotografias  coloridas  (3x4),  identidade  civil,  CPF,  título  de  eleitor  e
último  comprovante  de  votação,  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  escolaridade
exigido  para  o  cargo,  registro  no  respectivo  conselho  de  classe  (para  nível  superior),
PIS/PASEP, antecedentes criminais, comprovante de residência, carteira de reservista (para
homens), currículo, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Exames médicos: Hemograma, Glicemia, Raios-X do Tórax em PA, com respectivo Laudo
Radiológico,  Acuidade  Visual,  Sumário  de  Urina,  Parasitológico  de  Fezes,
Eletrocardiograma*, PSA (Antígeno Prostático Específico) * e Mamografia*’**.
(*) Exames complementares para candidatos acima de 40 anos.
(**) Exames complementares para mulheres.

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO / PORTAL DO SERTÃO
NOME CLASSIFICAÇÃO

TAMILLES PORTO SILVA 09

ALICE AGUIAR DE CERQUEIRA 10

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO / SUDOESTE BAIANO
NOME CLASSIFICAÇÃO

YANA GUSMAO ALVES DIAS TAVARES 7

Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral
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