
Núcleo de Estágio

Edital N.º 76/2020

TORNA PÚBLICO O PROCESSO DE REMANEJAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS  NÃO-
OBRIGATÓRIO (BOLSISTA) COM CONTRATO SUSPENSO – ÁREA DIREITO

O NÚCLEO DE ESTÁGIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, e considerando que o estágio na DPGE deve cumprir as metas de auxiliar o Defensor
Público em seu mister, além de capacitação de universitários, torna público, para ciência dos interessados
que será realizada O REMANEJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS (BOLSISTAS) DO
CURSO DE DIREITO, conforme regras a seguir estabelecidas:

Art. 1ºInformar aos estagiários remunerados do curso de Direito, da cidade de Maracanaú, com contratos
suspensos por força da Instrução Normativa 77\2020, que estão abertas as inscrições de remanejamento até
o dia  14 de setembro de 2020, para manifestar interesse em exercer o estágio em lotação/ turno a
seguir indicadas: 01 vaga/manhã  1ª Vara de Família e Sucessões e 01 vaga/manhã  2ª Vara de Família
da Comarca de Maracanaú.

Art. 2°. Os estagiários interessados em participar da sessão de remanejamento deverão no período de 11 a
14 de setembro de 2020, até as  24 horas, encaminhar à Supervisão do Núcleo de Estágio da Defensoria
Pública, através de e-mail estagio@defensoria.ce.def.br, requerimento manifestando interesse em participar
do remanejamento.  

Art.  3º Poderão concorrer  todos os  estagiários remunerados do curso de direito  lotados na cidade de
Maracanaú, que estejam com contrato suspenso por força da IN 77\2020 e que estiverem quites com as
obrigações referentes ao estágio, inclusive relatório mensal e apresentação de folha de frequência;

Art.  4º No ato da inscrição do estagiário deverá indicar a lotação de seu interesse, conforme as vagas
ofertadas por este núcleo. 

Art. 5º A ordem de escolha do estagiário observará o critério  de antiguidade no estágio,  data de posse,
conforme Anexo I.

Art. 6º O resultado será divulgado dia 14 de setembro de 2020.

Art. 7º. O estagiário entrará em exercício durante o mês de setembro de 2020, em data a ser posteriormente
confirmada pelo Núcleo de Estágio, tendo assim seu contrato de estágio restabelecido a partir do início das
atividades.

Art. 8° Devido a pandemia da Covid -19, as atividades poderão ser exercidas em regime de teletrabalho ou
presencial,  ficando  a  critério  de  cada  Defensor(a)  Público(a)\  Lotação  a  dinâmica  utilizada  para  o
atendimento, conforme IN 74,75, 76 e 78/2020. Assim que forem normalizadas os atendimentos presenciais
o estagiário deverá comparecer conforme o turno disponibilizado na lotação.

Art. 8o Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Estágio.

NÚCLEO DE ESTÁGIO DA DPGE, em Fortaleza, aos 10 de setembro de 2020.

PATRÍCIA DE SÁ LEITÃO E LEÃO
Supervisora do Núcleo de Estágio 
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Núcleo de Estágio

ANEXO I

Relação dos estagiários remunerados atuais obedecendo antiguidade (data de posse)

Nº Estagiário(a) Data de posse

1 Francisco das Chagas Rocha de Sena 15/03/2019

2 Marcos Andrey da Silva Sousa 25/04/2019

3 Pablo Henrique Ribeiro Pereira 06/06/2019

4 Júlio César Araújo Prado 26/08/2019
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