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CEP - 41.219-400, Sussuarana, Salvador/Bahia 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA Nº 369/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O  DEFENSOR  PÚBLICO GERAL DO  ESTADO  DA BAHIA,  no  uso  de  suas
atribuições, conferidas pelo art. 32 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, com
as alterações da Lei  Complementar  Estadual  nº  46/2018,  RESOLVE designar  a
Defensora Pública FABÍOLA MARGHERITA PACHECO DE MENEZES para atuar
junto ao 4º DP de Urgências Criminais Relacionadas a Presos Provisórios, a partir
do dia 01/04/2022, sem prejuízo do cargo de Coordenadora da DP Especializada
Criminal e de Execução Penal. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 356/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.1598.2022.0001790-41, RESOLVE deferir o gozo de  20 (vinte) dias de férias
anteriormente  suspensas  do Defensor  Público  SÓCRATES  COSTA DA SILVA
NETO, para fruição no período de 27/6/2022 a 16/7/2022.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 357/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.1598.2022.0002533-81, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias do
Defensor  SÓCRATES  COSTA DA SILVA NETO, previstas  para  o  período  de
28/3/2022 a 16/4/2022, para fruição no período compreendido entre 22/8/2022 a
10/9/2022, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 358/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2022.0002480-96, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias da
Defensora MAIARA PEREIRA LIMA SALLES, previstas para o período de 2/5/2022
a 31/5/2022, para fruição no período compreendido entre 17/5/2022 a 15/6/2022. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 359/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2021.0007456-17, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias da
Defensora  LAVINIE  ELOAH  CERQUEIRA PINHO, previstas  para  o  período  de
22/11/2021 a 11/12/2021, para fruição no período compreendido entre 31/1/2022 a
19/2/2022, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral
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PORTARIA Nº 360/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2022.0002908-82, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias da
Defensora  NATÁLIA CAMBOIM LEÃO, previstas para  o período de 21/3/2022 a
9/4/2022, para fruição no período compreendido entre 12/9/2022 a 1°/10/2022, com
efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 361/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2022.0000922-23,  RESOLVE conceder  à  Defensora  Pública  SANDRA
RISÉRIO FALCÃO MATOS TAVARES, 60 (sessenta) dias de licença prêmio,  para
fruição nos períodos de 4/4/2022 a 3/5/2022 e de 1°/8/2022 a 30/8/2022.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 362/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2022.0002988-67,  RESOLVE  conceder  à  Defensora  Pública  MARIA
CARMEN DE ALBUQUERQUE NOVAES, 30 (trinta) dias de licença prêmio, para
fruição  no  período  compreendido  entre 28/3/2022  a  26/4/2022,  com  efeitos
retroativos.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 363/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2022.0003021-39, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias do
Defensor  MURILLO BAHIA MENEZES, previstas para  o  período de  3/6/2022 a
22/6/2022, para fruição no período compreendido entre 18/4/2022 a 7/5/2022. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 364/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.1487.2022.0002828-97, RESOLVE  deferir o gozo de  9 (nove) dias de férias
anteriormente  suspensas  da  Defensora  Pública  MARIA  FERNANDA  ALVES
BORIO, para fruição no período de 16/5/2022 a 24/5/2022. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 365/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.0088.2022.0002813-87, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias da
Defensora ANA CAROLINA DE OLIVEIRA VIANA DE CASTRO, previstas para os
períodos entre 23/5/2022 a 11/6/2022 e de 13/10/2022 a 1°/11/2022, para fruição
nos  períodos  compreendidos  entre  16/5/2022  a  4/6/2022  e  de  2/10/2022  a
21/10/2022. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 366/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.11515.2022.0002546-87, RESOLVE deferir o gozo de 20 (vinte) dias de férias
anteriormente suspensas do Defensor Público CAIO CÉSAR NUNES CRUZ, para
fruição no período de 16/3/2022 a 4/4/2022, com efeitos retroativos.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 367/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
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
103.1579.2022.0002568-49, RESOLVE conceder à Defensora Pública VANESSA
MARIA SANTOS LARANJEIRA AZEVEDO, licença maternidade por 180 (cento e
oitenta) dias, com efeitos retroativos a partir de 3/3/2022, nos termos do art. 173,
inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, combinado com a Portaria nº
151, de 10 de novembro de 2008, publicada no DOE de 11/11/2008, que institui o
Programa de Prorrogação de licença-maternidade e licença-adotante,  no âmbito
desta Defensoria Pública.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 368/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 258/2019, 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
103.0088.2022.0003403-16,  RESOLVE conceder  ao  Defensor  Público MURILLO
BAHIA MENEZES, licença paternidade por 20 (vinte) dias, no período de 26/3/2022
a  14/4/2022,  nos termos  da  Resolução nº  008/2016,  do  Conselho Superior  da
Defensoria Pública da Bahia, com efeitos retroativos.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº  211/2022,  DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022,
PUBLICADA NO DIÁRIO DA DPE DE 19/02/2022, com efeitos retroativos.
Onde se lê: 
ANEXO V-  Defensores  Públicos  Plantonistas  na  Comarca  do  Interior  e  Região
Metropolitana:

DATAS ÓRGÃO DE EXECUÇÃO/ PLANTÃO NÃO PENAL
26 e 27.3.2022 1º DP de Itaparica
2 e 3.4.2022 1º DP de Bom Jesus da Lapa

Leia-se:
ANEXO V-  Defensores  Públicos  Plantonistas  na  Comarca  do  Interior  e  Região
Metropolitana:

DATAS ÓRGÃO DE EXECUÇÃO/ PLANTÃO NÃO PENAL
26 e 27.3.2022 1º DP de Bom Jesus da Lapa
2 e 3.4.2022 1º DP de Itaparica

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL ESDEP Nº 105 /2022 
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 encaminhado
pelo Defensor Público da Comarca de Barreiras referente  ao Processo Seletivo
Simplificado  de  estagiário  de  nível  médio  da  Defensoria  Pública  do  Estado  da
Bahia, sede Barreiras resolve CONVOCAR, o candidato aprovado constante  da
lista  abaixo,  para  fazer  a  comprovação  documental  do  preenchimento  dos
requisitos  básico  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), Comprovante de Matrícula (carimbado e assinado pela
Escola),  Histórico  Escolar(carimbado  e  assinado  pela  Escola),  duas  fotos  3x4,
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Conta  Corrente  ou Conta  Salário  no  Banco  do  Brasil),   o  envio  dos  seguintes
documentos  exclusivamente  através  dos  e-mails  institucional
(estagio.medio@defensoria.ba.def.br e  ananda.carmo@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.
Turno Matutino

Paulo Ricardo de Jesus Reges Classificado
 Salvador, 30 de março de 2022
 Clériston Cavalcante de Macêdo
 Diretor da ESDEP

EDITAL N.º 106/2022 – 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
para Estágio Nível Médio na Defensoria Pública de Santo Amaro, juntamente com
aquelas  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:  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 de 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
Médio na Unidade da Defensoria Pública da Bahia Santo Amaro:
a)  Ser  estudante do Curso de Nível  Médio  Regular  ou Técnico,  devendo estar
matriculado(a), no momento da convocação, no mínimo, no 1° ano, no máximo no
penúltimo, ter 16 anos ou mais.
b) Ter disponibilidade para carga horária de 04 (horas) horas diárias, 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 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  via internet,  no  endereço  eletrônico
(agricia.oliveira@defensoria.ba.def.br), no período de 04/04/2022 a 15/04/2022.
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, além de confirmar ciência aos requisitos do art. 1º deste 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.
Art. 5°. A entrevista será realizada nos dias  28/04/2022 e 05/05/2022, a partir de
08:00hrs, de forma remota através de Video chamadas - Conferência Online.
IV - DO RESULTADO FINAL
Art.  6°.  A divulgação  do  resultado  final,  bem  como  a  sua  homologação,  está
prevista para o dia 06/05/2022, com envio de e-mail para todos os inscritos.

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
estudante selecionado.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  8º.  A presente Seleção terá  validade de 01 (um) ano, a contar  da data da
publicação da homologação do resultado final, sem prorrogação.
Art.  9º.  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. 10. O valor da bolsa de estágio é de R$ 450,00 (setecentos e cinquenta reais),
além do auxílio-transporte.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelos Defensores Públicos lotados na
unidade defensorial de Santo Amaro.
Santo Amaro, 30 de março de 2022.

Clériston Cavalcante de Macêdo
Diretor da ESDEP

Ana Elisa Spector Ribeiro
Defensora Pública

Ana Carolina de Oliveira Viana de Castro 
Defensora Pública

OUVIDORIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE N° 03/2022 
A Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Ouvidoria Geral, vem,
no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 134 da CF/88, bem como pelos art.
4o, I, II, III, XI, XXII da LC Federal no 80/94, art. 7o, IV da LC Estadual 26 /2006, e a
Lei  .  Estadual  11.377/2009,  CONVOCAR  A  REALIZAÇÃO  DA  AUDIÊNCIA
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAIRU - BA,  no dia 27/04/2022,  a  partir  das 13
horas, a acontecer na Centro Comunitário de Boipeba, Rua do Ribeirinho, s/n, Ilha
de Boipeba, Cairu/BA, tendo por objetivo debater a GARANTIA DOS DIREITOS
TERRITORIAIS E SOCIOAMBIENTAIS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DA
ILHA DE BOIPEBA, pautando especialmente nas denúncias e nas irregularidades
apresentadas pelos moradores afetados pelo processo de expansão turística na
região.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Considerando  que  a  Defensoria  Pública  é  essencial  à  função  jurisdicional  do
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a
missão de  garantir  o  acesso  universal  à  Justiça,  prestando  orientação  jurídica,
promoção dos direitos  humanos e  a defesa dos direitos  individuais  e coletivos,
passamos  a  expor  os  motivos  relevantes  para  convocação  desta  audiência
pública. 
A Ilha de Boipeba/BA é ocupada tradicionalmente por  populações pesqueiras e
extrativistas,  que  possuem  formas  próprias  de  organização  social,  cultural  e
econômica  e  que  sempre  tiveram  na  pesca  artesanal,  na  mariscagem  e  no
extrativismo  suas  principais  fontes  de  sustento.  Tais  populações  constituem,
portanto, comunidades tradicionais pesqueiras e extrativistas cujo território, cultura,
modo de vida e sustento são objeto de proteção legal.
Nas últimas décadas, tal qual ocorre em outros territórios do Baixo Sul da Bahia, a
Ilha de Boipeba tem sido cenário de um desenvolvimento que ignora a participação,
as necessidades e os direitos das comunidades que tradicionalmente ocupam a
região. Trata-se de um crescimento fundamentado em modelos hegemônicos de
desenvolvimento  que  têm como  princípios  a  privatização  da  terra  e  dos  bens
ambientais,  a  exploração  do  trabalho  das  comunidades  nativas  e  a
homogeneização cultural, buscando atender aos interesses econômicos, turísticos
e imobiliários de grupos de investidores forasteiros. A população tradicional da Ilha
vivencia esse crescimento sendo por ele sufocada quanto à redução do acesso ao
seu território pela instalação de cercas, de barracas de praia de alto padrão, de
conjuntos  de  loteamento,  pela  obstrução  dos  caminhos  de  passagem  e  pelo
desmatamento que causa impactos diretos na natureza, na cultura, nas formas de
sobrevivência e no território da comunidade. 
A  fim  de  sobreviver  às  transformações  impostas  pelo  crescimento  turístico  e
imobiliário e de garantir a permanência de suas família na Ilha, muitos membros
das  comunidades  se  vêem forçados  a  abandonar  suas  atividades  econômicas
tradicionais e a buscar  empregos nos novos empreendimentos turísticos,  quase
sempre em condições de trabalho precárias e desempenhando funções de base
com  baixa  remuneração.  Outros,  identificando  as  condições  desfavoráveis  de
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trabalho ofertadas nessas hospedagens, restaurantes e grandes barracas de praia,
optaram por empreender, abrindo suas próprias barracas. Assim, são muitos os
nativos que há mais de 10 anos mantêm pequenos empreendimentos nas praias de
Boipeba, em especial na praia da Cueira, sendo que alguns deles chegam a ter até
20 anos em atividade autônoma e regular.
Ocorre que, em setembro de  2021, representantes das comunidades tradicionais
da Ilha de Boipeba entraram em contato com o Grupo de Trabalho do Baixo Sul da
Defensoria Pública do Estado da Bahia reportando a ocorrência de ação arbitrária
de remoção de barracas de praia e de surf da praia da Cueira. A ação se deu com
uso de força  policial,  sem apresentação de ordem judicial  ou dos motivos que
justificaram a medida, e levou à interrupção de atividades que constituem a fonte
de  renda  de  diversas  famílias,  aprofundando  dificuldades  socioeconômicas,
notadamente considerando o contexto de crise sanitária e econômica. A situação foi
levada  ao conhecimento da administração pública com pedido de esclarecimento
mas, ainda que os moradores tenham relatado a presença e coordenação da ação
pelo então administrador da Ilha de Boipeba, a prefeitura local negou formalmente
a autoria da ação. 
Após a  ação,  em reunião do GT do Baixo Sul  com a Prefeitura  Municipal  e  a
Câmara de Vereadores, a administração pública relatou a existência de um projeto
de requalificação da orla marítima  da Ilha. O projeto teria como fundamentos a
preservação ambiental do local e a ação de órgãos de fiscalização ambiental e do
Ministério Público.  Os moradores, por outro lado, alegaram que solicitaram perante
a  Prefeitura  esclarecimentos  quanto  à  atuação  de  tais  órgãos  de  proteção
ambiental,  pleito  este  que  foi  ignorado.  Ademais,  disseram  desconhecer  a
existência do projeto de requalificação, o qual foi construído sem o debate com a
população local.
Em  seguida,  em  visita  técnica  à  Ilha  de  Boipeba  foi  feito  diálogo  com  as
comunidades locais, no qual  se evidenciou o tratamento desigual oferecido, por
parte do poder público, às comunidades que tradicionalmente ocupam a região em
relação àquele destinado aos novos moradores e investidores. 
Cada  vez  mais,  a  ação  de  loteadores,  fazendeiros,  especuladores  e  grandes
empresários forasteiros  têm impedido o deslocamento das comunidades por seus
caminhos tradicionais. O acesso a manguezais, matas, rios, lagoas, praias, entre
outras  áreas  de  pesca  e  extrativismo  têm  sido  reduzido  e  pescadores  e
marisqueiras estão perdendo o espaço para manuseio e depósito de equipamentos
e apetrechos de trabalho. A ação de remoção das barracas realizada no mês de
setembro de 2021, gerou ainda a remoção da barraca de surf, interrompendo um
projeto de relevante teor social para os jovens das comunidades locais, que não
encontram nas políticas públicas iniciativas que atendam à juventude.
Os novos empreendimentos imobiliários têm, ainda, aumentado o desmatamento, a
poluição das águas, a produção de lixo e o desrespeito à paisagem local. Exemplo
disso  são as cercas instaladas dentro  do  mar,  que impedem a  passagem e  o
funcionamento  para  as  barracas  locais,  além de  incomodarem e  muitas  vezes
provocarem acidentes em moradores e turistas.  O que se observa é que, por meio
de um discurso pretensamente comprometido com a proteção ao meio ambiente,  o
crescimento  na  região  tem  atendido  a  uma  lógica  de  mercado  que  produz  a
degradação  ambiental  e  a  violação  de  uma  série  de  direitos  constitucional  e
legalmente garantidos às comunidades tradicionais da região. 
Como sabido,  de acordo com a Carta  Maior,  o  Poder  Público  tem o dever  de
garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado  (Art. 225, CF), impedindo a
destruição  das  matas,  a  poluição  das  águas  e  a  implantação  de  obras  e
empreendimentos  de  impacto  nas  Áreas  de  Preservação  Permanente  (Lei
12.651/12). É dever do Poder Público, também, proteger o território, a cultura, o
modo de vida e de sobrevivência das comunidades tradicionais, a exemplo das
pesqueiras  e  extrativistas  (Art.  215  e  216,  CF  e  Decreto  no  6.040,  de  07  de
fevereiro  de  2007).  Ainda  no  que  diz  respeito  às  comunidades  tradicionais,  é
garantido  na Convenção 169 da OIT,  da qual  o Brasil  é signatário, o direito  à
Consulta livre, prévia e informada. 
A Constituição Brasileira  estabelece que  pertencem à União as ilhas que não
sejam sede administrativa de município.   É o caso da Ilha de  Boipeba, ligada
administrativamente ao município de Cairu. Assim, conforme determina  Portaria no
89, de 15 de abril de 2010 da Superintendência de Patrimônio da União, deve ser
garantida a prioridade na destinação das terras para as comunidades tradicionais
pesqueiras, inclusive com a emissão do Termo de Autorização de Uso Sustentável.
Além  disto,  a  Lei  Federal  no  9.636/98,  que  dispõe  sobre  a  regularização,
administração e alienação de bens imóveis de domínio da União, veda a inscrição
de ocupação ou autorização de uso a particulares em terras públicas que sejam de
uso comum, de preservação ambiental, de interesse social ou de uso tradicional. 
No que se refere à legislação urbanística, o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01),
garante  ainda  o  direito  à  participação  popular  e  comunitária  no  processo  de
desenvolvimento urbano. Ademais, a Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6.766/79)
impede o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica. Assim, há de
se questionar se os loteamentos e construções que têm surgido na Ilha de Boipeba
contam com o regular licenciamento por parte dos órgãos municipais e, ainda que
em caso afirmativo, se tais licenças estão sendo emitidas em observâncias aos
ditames do Código Florestal, do Estatuto da Cidade, da Lei de Parcelamento do
Solo (Lei 6.766/79) e do Plano Diretor Municipal de Cairu. 
Por  derradeiro,  importa  salientar  que  as  comunidades  tradicionais  da  Ilha  de
Boipeba  não  são  contrárias  ao  turismo  e  ao  crescimento  mas  ao  projeto  de
desenvolvimento hegemônico que tem sido implementado na região. Assim, essas
comunidades têm se organizado buscando a formulação de modelos alternativos

de crescimento e turismo que tenham como norte a melhoria na qualidade de vida
das populações nativas, com a manutenção e afirmação das formas tradicionais de
reprodução e sociabilidade.
Por  todo  o  exposto,  e  buscando  contribuir  nas  estratégias  de  organização
formuladas pelas comunidades, deliberamos pela  necessidade de realização de
uma  audiência  pública  para  a  convocação  dos  órgãos  competentes  do  Poder
Público  Municipal,  Estadual  e  Federal  a  fim  de  sejam  tratadas  as  questões
ambientais e sociais aqui brevemente elencadas em diálogo com a população. 
TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Artigo 1º -  A audiência pública tem por objetivo informar e debater junto com a
sociedade civil  a questão delicada e preocupante das Comunidades Tradicionais
situadas nas Ilha de Boipeba, destacadamente Boipeba, Moreré e Cova da Onça,
localizadas no Município de Cairu/BA.
Artigo 2º - Caberá a Ouvidora-Geral presidir os trabalhos e conduzir os debates nos
termos propostos pelo edital, sendo denominada a Presidente da Sessão. 
§1o - São atribuições da Presidente da Sessão:
|  -  Escolher  as  pessoas  que  poderão  auxiliá-la  na  organização,  divulgação,
funcionamento da audiência pública, delegando tais atividades; 
II - Realizar uma apresentação preliminar dos objetivos e regras de funcionamento
da audiência, quando da abertura da sessão, ordenando o curso dos debates;
III - Decidir sobre a pertinência das intervenções orais, após o término da fala dos
debatedores; 
IV - Decidir sobre a pertinência das questões formuladas pelos participantes aos
debatedores e demais membros da mesa; 
V - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão,
bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício
ou a pedido de algum participante; 
VI  -  Controlar  o  tempo  dos  debatedores  que  terão  até  quinze  minutos  para
exposição,  bem como  dos  demais  participantes,  que  terão  cinco  minutos  para
exposição; 
VII - Fazer o cadastramento ou delegar o cadastramento dos inscritos a falar no
momento dos debates;
VIII - Informar ao expositor (debatedor ou participante) que o seu tempo está se
encerrando, quando lhe faltar um minuto para o final; 
IX - Alongar o tempo da elocução quando entender útil. 
§2º -  As pessoas escolhidas entre os auxiliares da Presidente de Sessão serão
denominados/as  Secretários/as,  e  no  ato  da  escolha  serão  delimitadas  as
atribuições que lhes serão delegadas dentre  as previstas para a Presidente  de
Sessão. 
TÍTULO  II  -  DO  PREPARO  DA  AUDIÊNCIA  PÚBLICA.  DIVULGAÇÃO  À
SOCIEDADE DE SUA CONVOCAÇÃO: 
Art.  3º -  Visando  dar  ampla  oportunidade  de  participação  popular,  conforme
estabelece  o  Art.  198,  III  da  Constituição  Federal,  serão  convidados/as  os/as
cidadãos e cidadãs das Ilha de Boipeba, mediante a divulgação deste Edital nas
rádios locais, blogs de notícias, redes sociais e jornais da região, para que possam
participar desta reunião. 
§1º - Serão encaminhadas cópias deste edital a todos os Municípios interessados,
que poderão ser divulgados na sede da Prefeitura Municipal. 
§2º - A Presidente da Sessão encaminhará convites a representações da sociedade
civil, autoridades, técnicos, e outros que possam colaborar com a discussão na
condição de debatedores.
§3º - Até o dia 15/04/2022, poderão ser encaminhados a Presidente da Sessão,
através do  email:  ouvidoria.adm@defensoria.ba.def.br sugestões de nomes nos
moldes acima  mencionados,  que serão decididos pela  Presidente  da Sessão e
respondidos através do mencionado endereço eletrônico. §4º - Serão convidadas
as representações da Prefeitura de Cairu/BA, Câmara Municipal de Vereadores de
Cairu/BA, Defensoria Pública Regional de Valença, Defensoria Pública da União
(DPU),  Ministério  Público  Estadual  de Valença  (MPE),  Delegacia  de  Polícia  da
Região de  Valença, Superintendência do Patrimônio da União na Bahia  (SPU),
Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), Ministério Público Federal (MPF),
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Cairu,  Conselho  Estadual  do  Meio
Ambiente (CEPRAM), Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), Instituto Estadual do
Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  (INEMA),  Secretaria  de  Promoção  da
Igualdade  Racial  do  Estado  da  Bahia  (SEPROMI),  Conselho  Pastoral  dos
Pescadores/as  (CPP),  Movimento  de  Pescadores  e  Pescadoras  (MPP),
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Grupo Geografar-UFBA, Grupo Costeiros-
UFBA, Grupo Marsol-UFBA, Letno - UEFS, Instituto Federal da Bahia (IFBA) de
Valença, Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - campus Valença, Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Grupo Ambientalista da Bahia (GAMBA) e
outras interessadas. 
TÍTULO III - DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA:
Art. 4º A audiência pública será dividida em três momentos: 
§1º - O primeiro momento será reservado para a exposição dos debatedores e de
quem for convidado para compor a mesa. Os expositores terão até quinze minutos
para suas considerações. 
I - Os participantes poderão fazer perguntas escritas ou orais (que serão reduzidas
a  termo  por  pessoa  designada  pela  Presidente)  aos  debatedores,  dirigidas  à
Presidente da Sessão, que as deferirá ou indeferirá; 
II - Havendo grande quantidade de inscritos para os debates, os debatedores serão
preferencialmente escolhidos entre as representações da sociedade civil que atuam
pela ampliação do acesso da população à justiça e pela ampliação da participação
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social,  destacadamente  o  Conselho  Pastoral  dos/das  Pescadores/as  (CPP),  o
Movimento de Pescadores e Pescadoras (MPP), e representações da população
nativa da região
 §2º - O segundo momento será reservado para a exposição dos participantes, que
poderão se inscrever para fazer uso da palavra em até cinco minutos, que poderão
ser prorrogados por mais cinco minutos a juízo do Presidente da Sessão. I - O
participante poderá inscrever-se mais de uma vez, mas poderá haver limitação se
houver excessivo número, permanecendo como critério para a fala, o da ordem
cronológica e prioridade para representações da população nativa da região. 
§3º - O terceiro momento é o das considerações finais, em que a Presidente da
Sessão irá cobrar os esclarecimentos formulados pelos participantes através das
perguntas escritas dirigidas aos debatedores. Além de realizar as considerações
finais e encerrar com a realização de documento conclusivo, a ser votado pelos
participantes presentes. 
§4º - A ata da reunião deverá ser concluída preferencialmente na mesma data e,
em casos  excepcionais,  até  quinze  dias,  mediante  a  oitiva  de  gravações  e/ou
filmagens, ficando a lista de presença como substitutiva da assinatura. 
CAPÍTULO I - DO PROCEDIMENTO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
Art.  5º -  A sessão  terá  livre  acesso  a  qualquer  pessoa,  respeitados  os  limites
impostos pelas instalações físicas do local de realização. 
Art. 6º - Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro, com a
elaboração de ata oficial, pelas pessoas delegadas pela Presidente da Sessão na
condição de Relatores/as. 
Art.  7º -  A  Audiência  Pública  marcada  será  aberta  pela  Ouvidora  Geral,  ora
denominada Presidente da Sessão, que após sumária leitura deste edital, abrirá a
sessão  com a  composição  da  mesa,  apresentação  dos/das  debatedores/as,  e
início  dos trabalhos com a fala  de abertura  dos debatedores,  observando-se a
seguinte dinâmica: 
I - Os/as debatedores/as disporão de quinze minutos para exposição, podendo o
tempo ser estendido pela Presidente da Sessão;
|| - Durante a fala dos/das debatedores/as, os/as participantes poderão formular
perguntas  por  escrito,  que  serão  deferidas  ou  indeferidas  pela  Presidente  da
Sessão,  que  deverão  ser  respondidas  nas  considerações  finais  por  cada
debatedor/a;
III - Os/as participantes disporão de cinco minutos para fala, que será efetivada
mediante  prévia  inscrição,  podendo  ser  estendida  a  critério  da  Presidente  da
Sessão; 
IV  -  Será  respeitado  o  critério  cronológico  da  ordem  de  inscrição  dos/das
participantes, para que façam uso da palavra; 
V- A Presidente da Sessão poderá solicitar a retirada de quem se comporte de
forma inconveniente ou agressiva; 
VI - A Presidente da Sessão requererá esclarecimentos finais dos debatedores, no
prazo de até cinco minutos, sobre questões que entender merecedoras de maiores
esclarecimentos; 
VII  -  Serão indeferidas pela Presidente da Sessão as perguntas repetidas, bem
como as que contiverem conteúdo ofensivo, ou não contiverem a identificação do
participante, bem como do segmento da sociedade que faz parte. 
§1º Poderá ser limitada a inscrição para a fala dos participantes em número de até
dez inscritos, em razão da duração total prevista para a reunião. §2º Situações não
previstas  durante  o  procedimento  da  audiência  pública  serão  resolvidas  pela
Presidente da Sessão. 
Art.  8º -  Ao final  da audiência  será lavrada Ata,  que serão  anexados todos os
documentos que nela forem apresentados. 
Art. 9º - Concluídos os debates dos debatedores/convidados (primeiro momento),
as  intervenções  dos  participantes  (segundo  momento),  e  prestados  os
esclarecimentos  das perguntas formuladas (terceiro momento),  a  Presidente  da
Sessão dará por concluída a Audiência Pública, fazendo a leitura resumida dos
principais pontos da sessão.
Art. 10 - Será elaborada lista de presença com nome completo, número de RG,
segmento de representação, contato, email e assinatura, 
TÍTULO IV - DA PUBLICIDADE 
Art.  11  -  A  este  Edital,  será  conferida  ampla  publicidade,  diligenciando
especialmente:
| - A publicação deste Edital nos meios de comunicação existentes na região e que
façam parte da mídia escrita, falada ou digital; 
II - A publicação deste Edital no site da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no
link da Ouvidoria Cidadã e nas redes sociais;
III - A publicação deste Edital no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado da
Bahia; 
IV - Fixação de cópias deste Edital nas sedes da DPE/BA, repartições públicas e
nas organizações da sociedade civil. 
TÍTULO V - DA ESCOLHA DE DEBATEDORES
Art. 12 - Serão necessariamente escolhidos na condição de debatedores:
I - A Ouvidora Geral da Defensoria Pública da Bahia, propositora da Audiência e
Presidente da mesma;
II - Uma representação da Comunidade de Boipeba; 
III - Uma representação da comunidade de Moreré; 
IV - Uma representação da Comunidade de Cova da Onça 
V- Uma representação do Conselho Pastoral de Pescadores/as (CPP); 
VI - Uma representação da Defensoria Pública da Bahia com atuação na Defesa da
Comunidade; 

VII - Uma representação do Ministério Público Federal com atuação em Cairu/BA;
VIII- Uma representação da Defensoria Pública da União (DPU);
IX  -  Uma  representação  da  Prefeitura  Municipal  de  Cairu/BA;  X-  Uma
representação da Camara Municipal de Cairu/BA; XI - Uma representação da Área
de Proteção Ambiental de Boipeba e Moreré; XII - Uma representação do Instituto
Nacional do Meio Ambiente (INEMA). 
Art. 13 - Caso o número de debatedores/as seja alto, poderá ser reduzido o tempo
de exposição para dez minutos de cada um deles.
TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 - As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações obtidas no
evento ou em decorrência dele terão caráter consultivo, destinando-se a levantar
informações e compromissos dos órgãos governamentais e do sistema de justiça
sobre a defesa e proteção de direitos e as políticas públicas para as Comunidades
da Ilha de Boipeba. Além disso, para levar a posição da sociedade civil  acerca
deste tema para as instituições públicas, através deste instrumento de participação
popular, a Audiência Pública. 
Salvador, 30 de Março de 2022. 
SIRLENE ASSIS
Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia 
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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 06/04/2022, 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  MÉDIO  /  VAGAS  NEGROS  /  METROPOLITANO  DE
SALVADOR

NOME CLASSIFICAÇÃO

RAIMUNDO VELOSO RODRIGUES NETO 27

ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA AMORIM
FIGUEREDO

28

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO / METROPOLITANO DE SALVADOR

NOME CLASSIFICAÇÃO

BRUNA CARVALHO DA SILVA 65

ICARO BRUNO SIMOES DOS SANTOS 67

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO / VALE DO JIQUIRIÇÁ

NOME CLASSIFICAÇÃO

RODRIGO SANTOS DA SILVA 6
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TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHARIA ELÉTRICA / METROPOLITANO
DE SALVADOR

NOME CLASSIFICAÇÃO

EDNALDO LUIS DE JESUS SOUZA 7

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO / METROPOLITANO DE SALVADOR

NOME CLASSIFICAÇÃO

SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA 158

Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral
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