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Defensoria Pública do Estado da Bahia
Avenida Ulisses Guimarães, nº 3.386, Edf. MultiCab Empresarial 

CEP - 41.219-400, Sussuarana, Salvador/Bahia 
Ouvidoria 3117-6936 | 6952

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

RETIFICAÇÃO  DA  PORTARIA Nº  1110/2021,  DE  23 DE  NOVEMBRO  DE  2021,

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA DPE DE 24/11/2021.
ONDE SE LÊ: 

 
Ord.

CADASTRO NOME 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

INÍCIO FIM INÍCIO FIM

45 85.545.594-9 Aurelino José Pereira 
Netto

13/06/2022  
02/07/2022

24/01/2022  
12/02/2022

145 16.266.758-4 Hamilton Gomes de 
Almeida Filho

22/01/2022
 
10/02/2022

14/02/2022
 
05/03/2022

149 85.603.268-2 Helio Magalhães Pessoa 15/08/2022  
03/09/2022

28/11/2022 17/12/2022

224 85.575.933-5 Luana Bacry Luna 
Paradis

06.02.2022  25.02.2022 27.06.2022  16.07.2022

LEIA-SE:

 
Ord.

CADASTRO NOME 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

INÍCIO FIM INÍCIO FIM

45 85.545.594-9 Aurelino José Pereira 
Netto

21/02/2022  12/03/2022 04/06/2022   
23/06/2022

145 16.266.758-4 Hamilton Gomes de 
Almeida Filho

22/01/2022  10/02/2022 11/02/2022
 
02/03/2022

149 85.603.268-2 Helio Magalhães Pessoa 07/03/2022 26/03/2022 15/08/2022 03/09/2022

224 85.575.933-5 Luana Bacry Luna 
Paradis

31/01/2022  19/02/2022 27/06/2022
 
16/07/2022

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 1126/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA,  no  uso  de  suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32 da Lei
Complementar Estadual nº 26/2006, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº
46/2018, e à vista do constante no Processo SEI nº 103.0084.2021.0010144-21, RESOLVE
designar o Defensor Público MAURÍCIO GARCIA SAPORITO, para exercer substituição
por afastamento de longa duração, em caráter excepcional,  junto ao 6º DP de  Execução
Penal, no período de 24/11/2021 a 19/12/2021, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 29 de novembro de 2021.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL N.º 069/2021 – PROCESSO SIMPLIFICADO
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Processo Seletivo de Provas de Conhecimentos será realizado na Modalidade de
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Prova Online e destina-se para cadastro reserva para Estágio em Esplanada-BA.
§  1º  A realização  da  Prova  pela  Modalidade  Online  para  a  Seleção  de  Estagiários  da
Defensoria  Pública do Estado da Bahia resulta do posicionamento da Instituição,  face:  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).
§ 2º à Declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicizada, em 11 de
março de 2020, considerando a COVID-19 uma Pandemia.
§ 3º à  confirmação do crescente  número de casos dessa infecção no Estado da Bahia e
também em outros Estados da Federação.
Art. 2º São requisitos para participar da Seleção Simplificada para Estágio de Nível Superior
em Direito na Unidade da Defensoria Pública da Bahia de Esplanada.
a) Ser acadêmico (a) do Curso de Direito, devendo estar matriculado (a), no momento da
convocação,  no mínimo na  metade  do curso  (5º  semestre)  e,  no  máximo no  penúltimo
semestre;
b) Ter disponibilidade para carga horária de 05 (cinco) horas diárias, no turno solicitado, e de
25 (vinte e cinco) 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) Ter o mínimo de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições;
e) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
f) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral;
g) Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
h) Não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, na forma
da lei.
II - DA INSCRIÇÃO
Art.  3º  Será  admitida  inscrição  via  internet,  no  endereço  eletrônico
(dpeesplanada@defensoria.ba.def.br), no período de 01 de dezembro de 2021 a 08
de dezembro de 2021. A Defensoria 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  dos  candidatos.  Sendo  de
responsabilidade exclusivamente do Candidato acompanhar a situação de sua inscrição.
§ 1º No momento da inscrição, o (a) candidato (a) deverá apresentar currículo, histórico
escolar (universitário) e assinará declaração (anexo I), no qual declara atender aos requisitos
do art. 2º desta Seleção Simplificada. Caso, a qualquer momento, seja constatado que não
atenda a quaisquer desses requisitos, o (a) candidato (a) será automaticamente eliminado (a)
da Seleção.
§ 2º A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a aceitação das normas e
condições estabelecidas nesta Seleção Simplificada.
§ 3º A inscrição do (a) candidato (a) será 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 estudante.
Realização de prova com uma questão discursiva argumentativa sobre conhecimento gerais
(redação)
Art. 5°. A prova discursiva será realizada no dia 13 de dezembro de 2021, a partir
das 09h, de forma presencial de forma presencial no Núcleo da Defensoria Pública
de Esplanada/BA, localizado no Fórum Moisés Ávila de Almeida, Praça Monsenhor
Zacarias Luz, nº 48, Esplanada/BA.
Art.6ª. A entrevista será realizada no dia 15 de dezembro de 2021, a partir de 09h, de forma
presencial  de  forma  presencial  no  Núcleo  da  Defensoria  Pública  de  Esplanada/BA,
localizado  no  Fórum Moisés  Ávila  de  Almeida,  Praça  Monsenhor  Zacarias  Luz,  nº  48,
Esplanada/BA.
IV - DO RESULTADO FINAL
Art. 7°. A divulgação do resultado final, bem como a sua homologação, está prevista para o
dia 17 de dezembro de 2021, com a publicação através do Diário Eletrônico da Defensoria
Pública do Estado da Bahia.
Art. 8°. Após divulgação do resultado final, com a sua homologação, a Organização
de Estágio de Nível Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia
providenciará a convocação do estudante selecionado no Diário Eletrônico da
Defensoria Pública do Estado da Bahia..
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º. A presente Seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da
publicação da homologação do resultado final, sem prorrogação.
Art. 10º. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) investidos (as) na função desempenharão
suas atividades no turno indicado pela Defensoria, 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 e nas cláusulas constantes no Termo de Compromisso de Estágio. 
Art. 11. O valor da bolsa de estágio é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além do
auxílio-transporte.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelos Defensores Públicos lotados na unidade
defensorial de Esplanada.
Esplanada-BA, 29 de novembro de 2021.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Diretor da ESDEP
DANIELY MELO OLIVEIRA
Defensora Pública de Esplanada

Anexo I
DECLARAÇÃO
Eu, nome completo, brasileiro (a), profissão, estado civil, portador da cédula do RG número
do RG, inscrito no CPF, número do CPF, residente e domiciliado na rua, número da casa,
bairro, cidade/estado, CEP, telefone. Venho declarar: Que estou devidamente matriculado no
curso de direito na faculdade, nome da faculdade, no 00 Semestre, bem com, declaro atender
aos requisitos do art.  2º desta Seleção Simplificada,  sob pena das leis  legais,  nada mais
declaro.
Esplanada/BA, 22 de novembro de 2021.
_____________________________
Nome completo

EDITAL ESDEP Nº 070/2021
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 classificado, constante da lista abaixo, para fazer a comprovação documental do
preenchimento dos requisitos básicos constantes no art. 2º do Edital 001.2021,isto é (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.

Lucas Cândido Macedo 2º

Salvador, 29 de novembro de 2021.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
 Diretor da ESDEP

EDITAL N.º 071/2021 – PROCESSO SIMPLIFICADO
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O Processo Seletivo de Provas de Conhecimentos será realizado na Modalidade de
Prova Online e destina-se ao preenchimento de 02 (duas) VAGAS imediatas, uma para o
turno matutino e outra para o turno vespertino, para Estágio Superior em Serviço Social,
junto à Coordenação da Especializada de Direitos Humanos, além daquelas que vierem a
ocorrer no período de validade do Processo Seletivo Simplificado.
§  1º  A realização  da  Prova  pela  Modalidade  Online  para  a  Seleção  de  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, ocasionada pela 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 transmissão da COVID-19 uma pandemia; 
III - à existência de casos dessa infecção no Estado da Bahia e também em outros Estados da
Federação, a qual ainda não encontra-se controlada.
Art.  2º.  São  requisitos  para  participar  da  Seleção  Simplificada  para  Estágio  de  Nível
Superior  em  Serviço  Social  na  Unidade  da  Defensoria  Pública  da  Bahia  de  Direitos
Humanos:
a)  Ser  acadêmico  (a)  do  Curso  de  Serviço  Social,  devendo  estar  matriculado  (a),  no
momento  da  convocação,  no  mínimo  no  quinto  semestre  do  curso  e,  no  máximo,  no
penúltimo semestre;
b) Ter disponibilidade para carga horária de 06 (seis) horas diárias, no turno solicitado, e de
30 (trinta horas) horas semanais, conforme Lei de Estágio de nº 11.788/2008; 
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) Ter o mínimo de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições;
e) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
f) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral;
g) Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
h) Não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, na forma
da lei.
II - DA INSCRIÇÃO
Art. 3º. Será admitida inscrição via internet, durante o período compreendido entre
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