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1 - ARASSÔNIA MARIA fIGUEIrAs
2 - MArIA do cArMo cotA

PUBLIQUE-sE.

dAdo e PAssAdo nesta cidade de Palmas, capital do Estado 
do tocantins, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021.

ALdAÍrA PArEntE MorEno BrAGA
Presidente da comissão Eleitoral

MArLon costA LUZ AMorIM
Membro da comissão Eleitoral

nAPocIAnI PErEIrA PÓvoA
Membro da comissão Eleitoral

CORREGEDORIA-GERAL

ATO CGDP Nº 001, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A corregedora-Geral dA dEfEnsorIA PÚBLIcA do EstAdo do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o art. 11, incisos XI e XIII,  
da Lei complementar Estadual nº 55, de 27 de novembro de 2009, e art. 3º, 
incisos XI e XIv, da resolução csdP nº 132, de 02 de outubro de 2015, e:

considerando que é da competência da corregedoria-Geral 
manter atualizados os assentamentos funcionais de cada um dos 
membros da defensoria Pública do Estado do tocantins, incluído o 
registro estatístico, para efeito de aferição de antiguidade e merecimento, 
atualizando a lista sempre que houver alteração, no prazo previsto em 
regimento Interno;

considerando que em decorrência da publicação da resolução 
- csdP nº 135, de 15/01/2016, que alterou substancialmente a resolução 
- CSDP nº 091/2013, inclusive incluindo prazo de validade para fins de 
pontuação de determinados títulos, foi expedido pela corregedoria-Geral  
o Ato cGdP nº 002, de 11/01/2016, publicado no doE nº 4.608, de 
27/04/2016;

considerando que a resolução csdP nº 183, de 03/05/2019 
revogou a resolução csdP nº 091/2013, de 21/02/2013, e trouxe novas 
regras pertinentes aos concursos de promoção por antiguidade ou 
merecimento dos membros desta Instituição, fazendo-se necessário, 
assim, neste momento, a atualização do Ato cGdP nº 002, de 11/01/2016, 
expedido por esta corregedoria-Geral;

considerando que, conforme previsão do Ato cGdP  
nº 002/2016, em seu artigo 1º, parágrafo único, os assentamentos 
funcionais seriam exclusivamente eletrônicos, a partir da publicação 
do Ato, porém, em razão de limitações tecnológicas internas, somente 
passaram a ser eletrônicos a partir de 01 de fevereiro de 2018, restando 
dossiês físicos a serem digitalizados;

considerando que a corregedoria-Geral conta com sistema 
próprio para arquivo dos assentamentos funcionais dos membros, sistema 
odIn, que deverá ser devidamente alimentado para que a documentação 
pertinente fique ali arquivada;

considerando que os documentos pessoais dos membros se 
encontram devidamente arquivados em sistema próprio (AtHEnAs), 
o qual alimenta o sistema odIn, necessitando, assim, apenas que o 
defensor público mantenha atualizados seus dados junto à Instituição;

considerando que a partir do ano de 2020 todos os procedimentos 
internos da corregedoria-Geral passaram a ser de forma digital, inclusive 
com a utilização do sistema sEI para arquivo de correições, Pedidos de 
Explicação, Procedimentos Administrativos disciplinares e sindicâncias,

rEsoLvE:

Art. 1º Estabelecer normas pertinentes à organização dos 
assentamentos funcionais dos defensores Públicos.

Parágrafo único. os dossiês físicos ainda existentes deverão 
ser digitalizados e inseridos em sistema próprio.

Art. 2º os assentamentos funcionais deverão conter:

I - os dados pessoais, atualizados, devendo o membro comunicar 
qualquer alteração documental à coordenadoria de recursos Humanos;

II - as referências constantes do pedido de inscrição no concurso 
de ingresso, as quais se tratam dos títulos que apresentados na fase de 
avaliação de títulos, cuja cópia deverá ser encaminhada pelo defensor 
público após a posse via sistema odIn à corregedoria;

III - as informações relativas à movimentação na carreira, as 
designações e os afastamentos durante o estágio probatório;

Iv - as observações feitas em correições, vistorias ou visitas 
de inspeção, nos termos do parágrafo segundo do art. 53, da resolução 
csdP 132/2015, as quais deverão ser anotadas no assentamento 
funcional após os procedimentos;

v - as sindicâncias e os processos disciplinares instaurados, 
com sua respectiva conclusão, bem como os pedidos de explicação 
arquivados, sendo, para tanto, registrado no assentamento funcional o 
número do respectivo sEI no qual tramitou o procedimento;

vI - as referências elogiosas e de demérito determinadas pelos 
órgãos da Administração superior, bem como as penas disciplinares 
impostas;

vII - o desempenho de cargos e funções nos órgãos da 
Administração superior;

vIII - o procedimento de estágio probatório, sendo, para tanto, 
registrado no assentamento funcional o número do respectivo sEI no qual 
tramitou o procedimento;

IX - documentação comprobatória de títulos, devendo o defensor 
público encaminhar, via sistema odIn, os documentos sempre que houver 
atualização em seus títulos.

§1º A corregedoria-Geral convocará os membros a atualizar 
seus títulos anualmente, até 31 de janeiro, de forma que estes se 
mantenham sempre atualizados;

§2º A corregedoria-Geral ao relacionar os títulos no sistema 
odIn enquadrará no anexo I os títulos que pontuam, conforme artigo 
12 da resolução 183/2019 e no anexo II os que não pontuam conforme 
artigo 4º, inciso I, alínea “c” do presente Ato.

§3º Até 31 de março de cada ano será dado conhecimento aos 
defensores públicos da lista de títulos atualizada para que possam conferir 
os documentos juntados e suas informações, apresentando eventuais 
títulos faltantes.

Art. 3º Instituir a comissão Especial para Análise dos títulos dos 
defensores Públicos, a qual atuará durante os processos de promoção 
e será composta por:

I - Um defensor Público da classe Especial - Presidente;

II - Um defensor Público estável - Membro;

III - dois servidores da corregedoria-Geral - Auxiliares;

Iv - Um defensor da classe Especial - suplente.

§1º os membros da comissão Especial serão designados pelo 
corregedor-Geral, sendo a lista atualizada quando qualquer de seus 
componentes aposentar, exonerar, afastar-se da defensoria Pública ou, 
havendo necessidade justificada.

§2º caso haja necessidade, a comissão poderá solicitar, 
justificadamente, o apoio operacional de outros servidores da 
corregedoria-Geral.

Art. 4º são atribuições da comissão Especial para Análise dos 
títulos dos defensores Públicos, em período de promoção:

I - analisar e relacionar os títulos constantes nos anexos I e II,  
dos assentamentos funcionais dos defensores Públicos, atribuindo a 
pontuação prevista no art. 12, da resolução csdP 183/2019, gerando 
relatório de títulos via sistema disponibilizado pela defensoria Pública, 
da seguinte forma:

a) lista de títulos pontuados na forma do art. 12, da resolução 
csdP o 183/2019;

b) lista de títulos que não foram pontuados, por excesso de 
prazo, o quantitativo estipulado ou inadequação ao art. 12, da resolução 
csdP nº 183/2019;

c) lista de títulos sem pontuação, em observância aos artigos 7º e 10,  
da resolução csdP nº 183/2019, quais sejam:
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- graduação, exceto direito;
- curso técnico;
- cursos, congressos, palestras, seminários e simpósios de aperfeiçoamento 
não constantes no art. 12, da resolução csdP nº 183/2019;
- publicação de trabalho científico (monografia, ensaio, resenha, etc), não 
constantes no art. 12, da resolução csdP nº 183/2019;
- publicação de artigo de opinião;
- participação em comissão no âmbito da defensoria Pública;
- ocupar cargo em comissão no âmbito da defensoria Pública;
- docência universitária;
- realização de eventos com a participação da comunidade;
- outras informações relevantes.

II - receber e analisar eventuais impugnações apresentadas 
pelos defensores Públicos, emitindo novo relatório caso haja alteração 
do relatório anterior.

Parágrafo único. Eventuais recursos da análise das impugnações 
realizadas pela comissão serão dirigidos ao conselho superior da 
defensoria Pública.

Art. 5º Serão válidos os títulos cujo curso ou evento finalize até o 
dia anterior à publicação do edital de abertura do concurso de promoção.

§1º somente serão contabilizados os títulos recebidos pela 
corregedoria-Geral até o último dia de inscrição.

§2º A comissão terá o prazo de 10 (dez) dias, após o 
encerramento das inscrições para o concurso de promoção por 
merecimento, para encaminhar a todos os defensores Públicos inscritos, 
o relatório com as pontuações apuradas pela comissão referentes aos 
seus títulos e de todos os concorrentes para conhecimento e eventuais 
impugnações.

§3º o prazo previsto no parágrafo 2º poderá ser prorrogado, 
pela corregedoria-Geral, mediante pedido da comissão devidamente 
justificado.

§4º Após o recebimento do relatório, os defensores públicos 
inscritos terão o prazo de 2 (dois) dias para impugnação.

§5º no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão analisará as 
impugnações e encaminhará o relatório final aos Defensores Públicos e 
ao conselho superior.

Art. 6º A corregedoria-Geral enviará à defensoria Pública-Geral, 
até 31 de janeiro de cada ano, a lista de antiguidade dos defensores 
Públicos para publicação, conforme determina a resolução csdP  
nº 132/2015 - regimento Interno da corregedoria-Geral.

§1º serão incluídos na lista de antiguidade dos membros, os 
tempos de serviço que forem encaminhados à corregedoria-Geral até o 
dia 15 de janeiro.

§2º  A lista de antiguidade será atualizada extraordinariamente 
sempre que houver nomeação, promoção, exoneração, demissão, 
aposentadoria e alteração no tempo de serviço do defensor Público.

Art. 7º revoga-se o Ato cGdP nº 002, de 11 de abril de 2016, 
publicado no doE nº 4.608, 27 de abril de 2016.

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da corregedoria-Geral da defensoria Pública, em 
Palmas, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2021.

IrIsnEIdE fErrEIrA dos sAntos
corregedora-Geral

AnEXo I

rELAtÓrIo dE tÍtULos PontUAdos nA forMA do ArtIGo  dA 
rEsoLUçÃo csdP nº 183/2019

cursos: doutorado (0,50), Mestrado (0,25) e Especialização (0,10) (Inciso III)

curso Instituição valor

sUB-totAL 0,00

Publicação individual de livro jurídico (0,50) e artigo científico de natureza jurídica (0,05) ou Publicação em co-autoria de livro jurídico (0,03) ou 
de artigo científico de natureza jurídica  (0,01) (Inciso IV) exigindo-se nos casos de confecção de livros o ISSN ou ISBN, com corpo editorial, e 
para artigo científico de natureza jurídica a qualificação Qualis “A” ou “B”

título do trabalho Meio de Publicação Individual/coletivo Issn/Qualis valor

sUB-totAL 0,00

Participação na qualidade de palestrante ou debatedor em cursos, congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica 
promovidos pela defensoria Pública ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido nos 05 anos anteriores ao concurso 
que pleiteia (Inciso v)

Instituição data valor

sUB-totAL 0,00

*Máximo 10 atuações

Participação em cursos de natureza jurídica nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso vI)

curso Instituição cH (mínimo
20 horas) data valor

 

sUB-totAL 0,00

*Máximo 05 cursos

Participação em cursos de natureza jurídica promovido pela defensoria Pública nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso vII)

curso Instituição data valor

sUB-totAL 0,00

*Máximo 07 cursos
Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso VIII)

Evento Instituição cH (mínimo
06 horas) data valor

 

sUB-totAL 0,00

Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica promovidos pela Defensoria Pública nos 05 anos anteriores 
ao concurso que pleiteia (Inciso IX)

curso Instituição data valor

sUB-totAL 0,00

*Máximo 07 eventos

Participação em cursos, congressos, seminários ou encontros científicos de natureza não jurídica, mas relacionados à atuação do Defensor 
Público, nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso X)

Evento Instituição cH (mínimo 06 horas) data valor

 

sUB-totAL 0,00

*Máximo 05 eventos

totAL GErAL 0,00

rELAtÓrIo dE tÍtULos nÃo PontUAdos Por EXcEsso dE 
PrAZo, dE QUAntItAtIvo EstIPULAdo oU InAdEQUAçÃo Ao 

ArtIGo 12, dA rEsoLUçÃo csdP nº 183/2019

cursos : doutorado (0,50), Mestrado (0,25) e Especialização (0,10) (Inciso III)

curso Instituição Motivo da dispensa

Publicação individual de livro jurídico (0,50) e artigo científico de natureza jurídica (0,05) ou Publicação em co-autoria de livro jurídico (0,03) ou 
de artigo científico de natureza jurídica  (0,01) (Inciso IV) exigindo-se nos casos de confecção de livros o ISSN ou ISBN, com corpo editorial, e 
para artigo científico de natureza jurídica a qualificação Qualis “A” ou “B”

título do trabalho Meio de Publicação Individual/coletivo Issn/Qualis Motivo da
dispensa

Participação na qualidade de palestrante ou debatedor em cursos, congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica 
promovidos pela Defensoria Pública ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido nos 05 anos anteriores ao concurso 
que pleiteia (Inciso v)

Instituição data Motivo da dispensa

*Máximo 10 atuações

Participação em cursos de natureza jurídica nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso vI)

curso Instituição cH (mínimo
20 horas) data Motivo da dispensa

 

*Máximo 05 cursos

Participação em cursos de natureza jurídica promovido pela defensoria Pública nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso vII)

curso Instituição data Motivo da dispensa

*Máximo 07 cursos
Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso VIII)

Evento Instituição cH (mínimo 06 horas) data Motivo da dispensa
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Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica promovidos pela Defensoria Pública nos 05 anos anteriores 
ao concurso que pleiteia (Inciso IX)

curso Instituição data Motivo da dispensa

*Máximo 07 eventos

Participação em cursos, congressos, seminários ou encontros científicos de natureza não jurídica, mas relacionados à atuação do Defensor 
Público, nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso X)

Evento Instituição cH (mínimo
06 horas) data Motivo da dispensa

 

*Máximo 05 eventos

AnEXo II

rELAtÓrIo dE tÍtULos sEM PontUAçÃo, EM oBsErvÂncIA 
Aos ArtIGos 7º E 10, dA rEsoLUçÃo csdP nº 183/2019

Graduação, exceto direito

curso Instituição Ano

curso técnico

curso Instituição Ano

cursos, congressos, palestras, seminários e simpósios de aperfeiçoamento não constantes no art. 12 da resolução csdP nº 183/2019

curso Instituição Ano

Publicação de trabalho científico (monografia, ensaio, resenha, etc), não constantes no art. 12 da Resolução CSDP nº 183/2019

título do trabalho Publicação Ano

Publicação de artigo de opinião

título do artigo Publicação Ano

Participação em comissão no âmbito da defensoria Pública

comissão Período

ocupar cargo em comissão no âmbito da defensoria Pública

cargo Período

docência universitária

Instituição Período

realização de eventos com a participação da comunidade

Evento Período

outras informações relevantes

Informação data

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS

PORTARIA Nº 141, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

o sUPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚBLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚBLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inciso v, do Ato nº 035/2021, Publicado 
no doE 5777, de 29 de janeiro de 2021.

considerando a decisão contida nos autos sei nº 21.0.000000161-6,  
evento nº 0532135;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

considerando que incumbe ao superintendente dos defensores 
Públicos designar, em ato motivado, defensor Público para atuar em 
processos, Juízos, tribunais ou ofícios diversos dos de sua lotação, nos 
termos do art. 1º, inciso v, do Ato nº 035/2021.

rEsoLvE:

Art. 1º dEsIGnAr a defensora Pública de 1ª classe defensora 
Pública fABIAnA rAZErA GonçALvEs para patrocinar a defesa 
extrajudicial da cooperativa de Produção de recicláveis do tocantins 
Ltda - cooPErAn nos autos do Procedimento nº 000324.2020.10.001/03, 
em trâmite no Ministério Público do trabalho - Procuradoria do trabalho 
no Município de Palmas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 05 de 
fevereiro de 2021.

danilo frasseto Michelini
superintendente de defensores Públicos

PUBLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

PALMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO Nº 004/2021

2ª PUBLICAÇÃO

A superintendência de compras e Licitações, torna pública a 
realização às 14h00min (horário de Brasília-df) do dia 22 de fevereiro de 
2021, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, o PE nº 004/2021-2ª 
PUBLIcAçÃo, cujo o objeto é a contratação para prestação de serviços 
de controle de tráfego, monitoramento e fiscalização de trânsito, instruído 
no processo nº 2020039968, de interesse da secretaria Municipal de 
segurança e Mobilidade Urbana. o Edital poderá ser retirado no site: 
<www.portaldecompraspublicas.com.br> ou examinado no endereço 
eletrônico: <http://prodata.palmas.to.gov.br:8080/sig/app.html#/
transparencia/licitacoes-transparencia/>. Mais informações poderão ser 
obtidas na superintendência de compras e Licitações, sito à Quadra 
401 sul, Av. Joaquim teotônio segurado, cJ. 01, Lt. 19-A, Plano diretor 
sul, Palmas - to, cEP: 77.015-550, em horário das 13h às 19h, pelos 
telefones: (63) 3212-7244/7243 ou e-mail: compraselicitacoes@palmas.
to.gov.br, em dias úteis.

Palmas - to, 05 de fevereiro de 2021.

Giovane neves costa
Pregoeiro


