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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

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 419/2022, DE 18 DE ABRIL 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
01.0489.2022.000000605-5, RESOLVE deferir o gozo de 20 (vinte) dias de férias
anteriormente  suspensas  do Defensor  Público LEONARDO COUTO SALLES,
para fruição no período de 9/5/2022 a 28/5/2022. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 18 de abril de 2022
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 420/2022, DE 18 DE ABRIL 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
01.0506.2022.000000310-1, RESOLVE  reconhecer  a  gratificação  adicional  por
tempo de serviço, nos termos dos arts. 84 e 85 da Lei nº 6.677, de 26/09/94, para
a servidora: 

NOME CADASTRO CARGO TOTAL
JULIANA VIEIRA CRUZ 85.603.506-3  Agente Administrativo – REDA 5%

Gabinete do Defensor Público Geral, em 18 de abril de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL ESDEP Nº 135/2022 
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 homologação
do Processo Seletivo Simplificado de estagiário de nível superior em Administração
da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em Salvador, publicado no Diário Oficial
Eletrônico  da  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Bahia,  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 em Administração da Defensoria Pública, em Salvador,
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.

Nome do candidato

IVO ASSIS FRANÇA

Salvador, 18 de abril de 2022
Clériston Cavalcante de Macêdo
Diretor da ESDEP
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EDITAL N.º 136.2022 – PROCESSO SIMPLIFICADO 
I     -     DAS     DISPOSIÇÕES     PRELIMINARES  
Art. 1º O Processo Seletivo Simplificado será realizado na Modalidade de Prova
Escrita e Entrevista Online e destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas para
Estágio em Direito na unidade da Defensoria Pública em Itaparica, juntamente com
aquelas  que  vierem  a  ocorrer  no  período  de  validade  do  Processo  Seletivo
Simplificado.
Art. 2º São requisitos para participar da Seleção Simplificada para Estágio de
Nível Superior em Direito na Unidade da Defensoria Pública da Bahia de Itaparica.
a)  Ser  acadêmico  (a)  do  Curso  de  Direito,  devendo  estar  matriculado  (a), no
momento da convocação, no mínimo  a  partir  do  5º  período,  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.
Parágrafo único.  Caso, a qualquer momento, seja constatado que não atende a
quaisquer desses requisitos, o (a) candidato (a) será automaticamente eliminado
(a) da Seleção.
II -     DA     INSCRIÇÃO  
Art. 3º Será admitida inscrição via internet, exclusivamente por email, no endereço
eletrônico  dpeitaparica@defensoria.ba.def.br,  no período de  19  a  24 de abril  de
2022. 
§ 1º A Defensoria Pública não se responsabilizará por solicitação de inscrição 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(a) Candidato(a) acompanhar a situação de sua inscrição.
§ 2º Para se inscrever, o candidato deverá enviar email ao endereço indicado no
caput, registrando no assunto o seu nome completo, seguido da frase “inscrição -
estágio Itaparica”.
§ 3º Ao email descrito no parágrafo anterior, o candidato deverá anexar cópia do
RG  e  do  CPF,  currículo e histórico  escolar  (universitário), bem  como  deverá
declarar, no corpo do email, que atende aos requisitos do art. 2º deste Edital. 
§ 4º A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a aceitação das
normas e condições estabelecidas nesta Seleção Simplificada.
III -     DO CRITÉRIO     DE     SELEÇÃO  
Art. 4°. O processo de seleção será constituído da seguinte forma:
I - Prova escrita, de caráter eliminatório, que será realizada em  26 de abril  de
2022,  às 14 horas, no auditório da Esdep -  Rua Pedro Lessa,  nº  123, Canela,
Salvador/BA, consistente na elaboração de uma redação de até 30 linhas, para a
qual haverá um prazo de duas horas de elaboração, sobre tema que será divulgado
no momento da prova;
II - Entrevista online, de caráter classificatório, que será realizada na data de 11 de
maio de 2022, por meio de link a ser enviado oportunamente aos candidatos, em
que será avaliada a habilidade de comunicação do(a) candidato(a) e o perfil para o
desempenho das funções.
Art.  5º. Na  prova  escrita  serão  avaliados  o  grau  de  conhecimento  do  tema
demonstrado  pelo(a)  candidato(a),  a  fluência  e  a  coerência  da  exposição  e  a
correção (gramatical e jurídica) da linguagem, sendo atribuída uma pontuação de 0
(zero) a 10 (dez) pontos.
Parágrafo  único. Será  eliminado  da  seleção  o(a)  candidato(a)  que  obtiver
pontuação inferior a 06 (seis) pontos.
Art. 6º. Na entrevista, para fins classificatórios, será atribuída ao(à) candidato(a)
uma pontuação de 0 (zero) a 05 (cinco) pontos.
Parágrafo único. Só participarão da entrevista os candidatos que não tenham sido
eliminados na forma do artigo anterior.
IV -     DO     RESULTADO     FINAL  
Art.  6°.  A divulgação  do  resultado  final,  bem como  a  sua  homologação,  está
prevista para  o  dia  13  de  maio  de  2022,  com  a  publicação  através  do  Diário
Eletrônico  da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 
Art. 7°.  O resultado final será obtido pela soma das notas da prova escrita e da
entrevista online.
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. 10. 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 Itaparica.
Salvador, 18 de abril de 2022.
Clériston Cavalcante de Macêdo 
Diretor da ESDEP 

Vanessa Nunes Lopes
Defensora Pública

DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 103.0036.2022.0001890-34. CONTRATANTE: Defensoria Pública
do Estado da Bahia. CONTRATADA: Múltipla Locação de Mão de Obra - EIRELI.
OBJETO: a  concessão de Revisão ao Contrato  nº  31/2020,  em decorrência da
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022, nos termos do art. 143,
II, “d”, da Lei Estadual nº 9.433/05, passando o valor mensal estimado do contrato,
de R$ 60.997,92 (sessenta mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois
centavos), para R$ 68.308,81 (sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e oitenta e
um centavos).  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade  Orçamentária:  05.50.101;
Atividade:  03.122.504.2000;  Elemento  de  Despesa:  3.3.90.37;  Fonte:  100,  113,
313. As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022.
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral da Bahia

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 26/04/2022, 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 SUPERIOR - DIREITO / METROPOLITANO DE SALVADOR
NOME CLASSIFICAÇÃO

DANILO OITAVEN SCHINDLER 159
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TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO / MÉDIO RIO DE CONTAS
NOME CLASSIFICAÇÃO

LAERCIO SANTOS ALBUQUERQUE 9
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral
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