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EDITAL N. 01/2021 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

POLO DO MÉDIO MADEIRA 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS (DPE-AM), no uso 

de suas atribuições institucionais, torna pública a abertura da Seleção Pública do Programa 

de Residência Jurídica para o Polo do Médio Madeira, criado pela Resolução n. 003/2021-

CSDPE/AM, alterada pela Resolução n. 033/2017-CSDPE/AM, com sede em Manicoré/AM. 

A contratação está em consonância com a Resolução n. 003/2017-

CSDPE/AM, que instituiu e regulamentou o Programa de Residência Jurídica no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Será ofertada 01 (uma) vaga com Cadastro de Reserva (CR) para aluno(a) 

residente, destinada a bacharéis em Direito.  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

1.1. O Exame de Seleção será realizado nos termos da Resolução n. 

028/2020-CSDPE/AM que dispõe sobre seleção de estágio durante o 

Período da Pandemia.  



 

Polo do Médio Madeira 
Manicoré (sede) - Borba - Nova Olinda do Norte - Novo Aripuanã 

| Rua Eduardo Ribeiro, 740, Centro, Manicoré/AM  

| mediomadeira.criminal@defensoria.am.gov.br  

| mediomaderia.civel@defensoria.am.gov.br 

| Telefone (92) 98408-8125 

 

 

 

1.2. Será ofertada 01 (uma) vaga com Cadastro de Reserva (CR) para 

aluno(a) residente no Programa de Residência Jurídica instituído 

pela Resolução n. 003/2017-CSDPE/AM, devendo o(a) candidato(a) 

comprovar conclusão no curso de Direito. 

1.3. O aluno(a) residente fará jus a bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais), sem ajuda adicional, nos termos da Resolução 

n. 054/2014-CSDPE/AM e 003/2017-CSDPE/AM.  

1.4. Os alunos-residentes assistirão a aulas e palestras na Escola Superior 

da Defensoria Pública - ESUDPAM, bem como receberão orientações 

teóricas e práticas sobre as diversas áreas de atuação da Defensoria 

Pública, exercendo atividades de apoio aos Defensores Públicos do 

Estado, tais como pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudência, 

preparando minutas de ofícios, relatórios, petições e outras peças, 

além de auxiliar no atendimento à população, quando necessário. 

1.5. As atividades serão exercidas na cidade de Manicoré/AM, sede do 

Polo do Médio Madeira, criado pela Resolução n. 003/2021-

CSDPE/AM, alterada pela Resolução n. 033/2017-CSDPE/AM. 

1.6. A carga horária semanal será de 30 (trinta) horas semanais, divididas 

entre atividades teóricas e atividades práticas, em expediente diário, 

das 8h às 14h, podendo ser alterado de acordo com o expediente, a 

conveniência e a oportunidade da Defensoria Pública.  

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO. 

a. Diploma ou qualquer outro comprovante da conclusão do 

curso de bacharelado em Direito em instituição de ensino 

superior credenciada pelo órgão competente; 

b. Currículo; 

c. Cópias do RG, CPF e comprovante de residência. 

d. Telefone e e-mail para contato. 
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3. QUANTIDADE DE VAGAS. 

3.1. Será ofertada 01 (uma) vaga com Cadastro de Reserva (CR) para o 

Programa de Residência Jurídica.  

4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO. 

4.1. As inscrições serão realizadas por meio do envio da documentação 

do item 2 para o endereço eletrônico 

leandrozanata@defensoria.am.gov.br, das 8 horas do dia 24 de 

setembro de 2021 até às 23h59 do dia 1º de outubro de 2021.  

5. ETAPAS DA AVALIAÇÃO. 

a. pré-seleção: avaliação dos documentos enviados ao e-mail 

leandrozanata@defensoria.am.gov.br;  

b. entrevista dos(as) candidatos(as) selecionados;  

c. prova discursiva: três questões subjetivas com temas 

relacionados às funções institucionais (cada questão deverá 

ser respondida em até 15 linhas); elaboração de uma peça 

prática. O conteúdo programático consta no tópico seguinte.  

6. As duas últimas fases (item 5, alíneas b e c) serão realizadas 

presencialmente na unidade da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas do Polo do Médio Madeira, na cidade de Manicoré. O 

agendamento da entrevista e da prova discursiva será realizado via 

contato direto com o candidato(a), por meio de mensagem de Whatsapp 

ou ligação. 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

a. Direito Constitucional (controle de constitucionalidade);  

b. Direito Administrativo (regime jurídico administrativo e 

responsabilidade civil do Estado); 

c. Direito Processual Civil (Novo CPC);  

d. Direito Civil (Código Civil); 
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e. Direito Processual Penal (Código de Processo Penal);  

f. Direito Penal (Código Penal);  

g. Língua Portuguesa; 

h. Legislação da DPE (Lei Federal Complementar 80 e Lei 

Estadual Complementar 01/90). 

8. RESULTADO. 

8.1. O resultado do processo seletivo será informado por meio de contato 

telefônico com o candidato(a) selecionado. 

Manicoré/AM, 21 de setembro de 2021. 

 

 

LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

Coordenador do Polo do Médio Madeira 

 


