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EDITAL Nº 013/2008 
 
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO, PSICOLOGIA E 
SERVIÇO SOCIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, Órgão de Administração Superior, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 41, de 22 de dezembro de 2004 e no 
Regimento Interno da Defensoria Pública, Resolução n°001, de 03 de outubro de 2006, do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, TORNA PÚBLICO que no período de 13 a 20 
de junho de 2008, estarão abertas as inscrições para a  Seleção de Estagiários de Direito, 
Psicologia e Serviço Social da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, que obedecerá 
as seguintes disposições: 
 
1. O concurso destina-se à seleção de estagiários de Direito, Psicologia e Serviço Social 
para o preenchimento de 11 (onze) vagas, sendo elas: 
 

CURSO CIDADE VAGAS 

Direito Palmas 3 

Direito Paraíso 2 
Direito Porto Nacional 2 
Serviço Social Palmas 2 
Psicologia Palmas 2 

 
2. Os Estagiários selecionados exercerão as suas atividades junto ao Núcleo Estadual de 
Assistência Jurídica aos Presos, vinculado ao Projeto “Cadeias da Liberdade”, implantado 
por meio do Convênio MJ/Nº 030/2007, estabelecido entre a Defensoria Pública do Estado 
do Tocantins e Ministério da Justiça/ Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, 
processo nº 2008/4901/000237. 
 
3. O valor da bolsa auxílio correspondente ao estágio será de R$380,00 (trezentos e oitenta 
reais) mensais e a duração do estágio será de 10 (dez) meses. 
 
4. O estágio terá a carga de 20 (vinte) horas semanais e deverá ser prestado das 8 às 12 
horas ou das 14 às 18 horas, de acordo com a necessidade da Defensoria Pública, devendo o 
estagiário selecionado ter disponibilidade de viajar pelo menos uma vez ao mês, com 
direito ao recebimento de diárias. 
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5. São requisitos para inscrição no concurso: 
 
I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou equivalente, de acordo com a legislação em vigor; 
II - estar matriculado a partir do 5º período em curso de graduação de Direito, Psicologia e 
Serviço Social de instituição de ensino superior. 
 
6. Para inscrever-se, o candidato deverá comparecer pessoalmente ou por meio de 
procurador habilitado, no período de 13 a 20 de junho, das 8 horas às 18 horas, à Sede 
Administrativa da Defensoria Pública, localizada na Quadra 104 Sul, Rua SE 09, nº 39 e 
retirar formulário próprio para inscrição, de forma gratuita, ou acessar o endereço 
eletrônico www.defensoria.to.gov.br e imprimi-lo, o qual, depois de preenchido, deverá ser 
entregue, mediante protocolo junto ao CEJUR (Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria 
Pública do Estado do Tocantins), situado no mesmo endereço, juntamente com fotocópia 
dos documentos que comprovem os requisitos exigidos no item 5. Não serão aceitos 
formulários enviados pelo correio ou qualquer outro meio de comunicação. 
 
7. O critério para a escolha dos candidatos que preencherão as vagas se dará por meio da 
realização de prova, que consistirá em uma redação, valendo 10 (dez) pontos, abordando os 
seguintes assuntos: 
 
7.1. Serviço Social – (macro tema) Direitos Humanos e o Sistema Prisional Brasileiro, sob 
o enfoque do Serviço Social; 
 
7.2. Psicologia - (macro tema) Direitos Humanos e o Sistema Prisional Brasileiro, sob o 
enfoque da Psicologia; 
 
7.3. Direito – (macro tema) Direito Constitucional: Princípios Constitucionais, Princípios 
Constitucionais do Direito Penal, Princípios Constitucionais da Execução Penal.  
 
8. O micro tema da redação será divulgado aos candidatos no momento da prova, que 
acontecerá no dia 27 de junho de 2008. O local da prova e o horário serão divulgados, por 
intermédio do site oficial da Defensoria Pública www.defensoria.to.gov.br. 
 
9. Em caso de empate, os critérios desempatadores serão os abaixo discriminados, sendo 
que o primeiro elimina o segundo e assim sucessivamente: 
 
a) avanço no curso; 
b) melhor pontuação na redação; 
c) melhor rendimento acadêmico; 
d) maior idade. 
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10. O estagiário aprovado deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar à Assessoria 
Jurídica da Defensoria Pública, os seguintes documentos: 
 
I - cópia reprográfica da cédula de identidade; 
II - declaração, fornecida pela secretaria da instituição de ensino superior, que comprove 
estar cursando os períodos exigidos no item 5, nº II; 
III – comprovante de votação da última eleição ou equivalente; 
IV - cópia reprográfica do certificado de reservista ou documento equivalente, que 
comprove a quitação com o serviço militar; 
V – histórico escolar. 
 
11. Caso o candidato não efetue as comprovações referidas no item 10, a inscrição será 
declarada insubsistente, com a conseqüente nulidade de todos os atos praticados. 
 
12. A publicação do resultado da seleção será feita no dia 11 de julho de 2008, contendo a 
classificação geral de todos os candidatos. O prazo para recurso será no período de 14 a 16 
de julho de 2008. 
 
13. Caberá ao Defensor Público Geral a homologação do resultado do Concurso, após a 
análise dos documentos apresentados. 
 
14. Todos os atos praticados pertinentes ao Concurso, convocações, avisos e resultados, 
serão publicados no site www.defensoria.to.gov.br. 
 
15. A aprovação e classificação no concurso geram para o candidato apenas expectativa de 
direito ao credenciamento. 
 
16. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) 
constantes no Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao CEJUR, para a 
atualização devida. 
 
17. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados para 
viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for credenciado, perder o prazo para 
tomar posse, caso não seja localizado. 
 
18. Os casos omissos ou duvidosos serão decididos pela Comissão designada para o 
Concurso. 
 
19. São designados componentes da comissão: 
Presidente: Defensor Público Bruno Nolasco de Carvalho, Coordenador Geral do CEJUR; 
Membros: Defensora Pública Elídia Leda Barros Monteiro, Assistente Social Areli Soares 
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Carvalho e Simone Pereira Brito Franco, Psicóloga Jordanna de Sousa Parreira Barcelos, 
Secretária Alessandra Chaves dos Santos Florentino, servidora do CEJUR. 
 
PUBLIQUE-SE. 
 
DADO e PASSADO nesta cidade de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos onze 
(11) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e oito (2008). 

 
 
 
 

ESTELLAMARIS POSTAL 
Presidente 

Conselho Superior da Defensoria Pública 


