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Leia-se:

Datas Órgãos de Execução/ Plantão Penal

02 e 03.10.2021 1ª DP de Candeias e 4º DP de Irecê, respectivamente

01 e 02.01.2022 4ª DP de Simões Filho e 4º DP de Irecê, respectivamente

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL Nº068/2021 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO

ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Processo Seletivo de Prova de Conhecimentos Gerais será realizado na modalidade
online e  destina-se  ao  preenchimento de  04 (quatro)  vagas para  Estágio  Nível  Médio  na
Defensoria Pública de Santo Antônio de Jesus, juntamente com aquelas que vierem a surgir no
período de validade do presente edital (cadastro reserva). 
§ 1º  A presente  Seleção terá validade de 02 (dois)  anos, a  contar  da data da publicação da
homologação do resultado final, sem prorrogação.
§ 2º A realização da Prova pela modalidade online para a Seleção de Estagiárias e Estagiários da
Defensoria  Pública do Estado da Bahia resulta  do posicionamento da Instituição face: (i)  à
situação  de  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  declarada  pela  Lei
(Federal) n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em razão da pandemia do vírus COVID-19
(Corona vírus); (ii) à Declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicizada, em 11
de  março  de  2020,  considerando  a  COVID-19  uma  Pandemia;  (iii)  à  confirmação  do
considerável número de casos dessa infecção no Estado da Bahia e também em outros Estados
da Federação; (iv) a prevenção de exposição de todas as pessoas envolvidas no processo de
seleção.
Art. 2º São requisitos para participar da Seleção Simplificada para Estágio de Nível Médio na
Unidade da Defensoria Pública da Bahia de Santo Antônio de Jesus:

a) Ser estudante do Curso de Nível Médio Regular ou Técnico, devendo estar matriculada (o),
no  momento  da  convocação,  no  mínimo,  no  1°  ano,  no  máximo  no  penúltimo,  e  ter  16
(dezesseis) anos ou mais;
b) Ter disponibilidade para carga horária de 04 (horas)  horas diárias,  no turno matutino ou
vespertino, e de 20 (vinte) horas semanais;
c) Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12, da
Constituição da República Federativa do Brasil;
d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos caso seja maior de idade;
e) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral caso seja maior de idade;
f) Estar quite com as obrigações militares, se for do sexo masculino, caso seja maior de idade;
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  6regional.santoantoniodejesus@defensoria.ba.def.br, no período de 29/11
a 03/12/2021. 
§ 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  06/12/2021,  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
10/12/2021,  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. 9º O 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 6ª Regional de Santo Antônio
de Jesus.
Salvador, 26 de novembro de 2021.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público 
Diretor da ESDEP
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Coordenadora da 6ª Regional
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