
EDITAL Nº 66/2016

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO - DPGE, através DO NÚCLEO DE ESTÁGIO,
CONVOCA o(s)  candidato(s)  abaixo  relacionado(s),  aprovado(s)  na  prova  de  Seleção  de
Estagiários  Bolsistas  para  os  órgãos  da  Defensoria  Pública  da  Capital  e  Interior e
devidamente habilitados nos termos dos requisitos previstos no Edital nº 32/2016, a se apresentar
para a posse na atividade de estágio, no dia 25 de outubro de 2016, às 09:00 horas, na sala
do Núcleo de Estágio, situado na Avenida Pinto Bandeira, 1111, Bairro Eng. Luciano Cavalcante,
Fortaleza-CE. Serão disponibilizadas 02 vagas no turmo da MANHÃ, para o estágio na capital. Os
candidatos que indicaram no ato da inscrição turno de estágio para o período da tarde, e que não
tiverem disponibilidade  em assumir,  deverão  comparecer  a  este  Núcleo  ou  enviar  por  e-mail
requerimento para convocação em momento posterior que será disponibilizado no site, mantida a
ordem de classificação conforme resultado final. 

Comarca de Fortaleza

Classificação
Nº de

inscrição Candidato(a)

82º 8060 Antonia Sabrina Braga Gonçalves

83º 5635 Yara Teixeira Noronha

84º 5483 Gabriela Bustamante Hortêncio De Medeiros

Fortaleza, 18 de outubro de 2016.

ANDRÉA PEREIRA REBOUÇAS
SUPERVISORA DO NÚCLEO DE ESTÁGIO – DPGE

Av. Pinto Bandeira, nº 1.111, Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE

CEP 60.811-170, Fone: (85) 3101-3436, E-mail: estagio@defensoria.ce.def.br



REQUERIMENTO

Eu  __________________________________________________________,  RG  nº
____________________________,  inscrito  (a)  no  CPF  sob  o  nº
___________________________,  residente  e  domiciliado(a)
______________________________________________________,  aprovado(a)  no
concurso público para provimento de cargos de estagiário, na classifica-
ção nº ______, Comarca de ______________, venho, por meio desta, com fun-
damento no Edital 32/2016 que previu quando da inscrição para o concurso
a indicação do turno disponível para o estágio e que a nomeação observará
a ordem classificatória e a escolha de período de atuação (vide itens
5.4, e.2 e 13.6), solicitar que minha convocação seja em momento posteri-
or, mantida a ordem de classificação constante no resultado definitivo e
homologado, de acordo com a necessidade do serviço público, por não ter
interesse  em  ser  nomeado  (a)  no  presente  momento,  para  o  turno
_____________, em virtude de minha disponibilidade de horário ser incom-
patível e ferir a declinada no momento da inscrição.

Fortaleza, _____ de ____________________________de ________.

____________________________________________________________________
Classificado
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