
ESTADO DO CEARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL

UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO AOS ESTAGIÁRIOS

EDITAL Nº 02/2013

FORMAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VOLUNTÁRIOS DA DPGE

1. APRESENTAÇÃO

A Defensora  Pública-Geral  do Estado do Ceará  torna  público  o presente  Edital  de Seleção de 
Defensores Públicos para participar da Comissão de Seleção de estudantes de Direito no Programa 
de Estágio Não Obrigatório (Voluntário) no âmbito da Defensoria Pública-Geral do Estado do Ceará 
(DPGE).

2. DO OBJETO

Este edital  tem como OBJETO selecionar membros para participar da Comissão de Seleção de 
estudantes  de  Direito  no  Programa  de  Estágio  Não  Obrigatório  (Voluntário)  no  âmbito  da 
Defensoria Pública-Geral do Estado do Ceará (DPGE).

3. TEMÁTICA E OBJETIVO

Comissão  de  Seleção  de  estudantes  de  Direito  no  Programa  de  Estágio  Não  Obrigatório 
(Voluntário) tem por finalidade elaborar as questões do teste de seleção, bem como auxiliar  na 
fiscalização e na correção das provas.

As provas consistirão em questões objetivas divididas em sete áreas de conhecimento, a saber:

1 –  Direito Civil

2 - Direito Processual Civil;

3 – Direito Penal

4 – Direito Processual Penal;

5 – Direito Constitucional;

6 – Direito do Administrativo;

7 – Direito do Consumidor;

8 – Legislação da Defensoria Pública do Estado do Ceará.
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O conteúdo programático de cada área de conhecimento se encontra no anexo único a este edital.

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

São requisitos exigidos para inscrição e aprovação à composição da comissão:

4.1. Ser Defensor Público do Estado do Ceará;

4.2. Ter disponibilidade de, no mínimo, 5 horas mensais para as reuniões da comissão, elaboração 
das questões, fiscalização e correção das provas;

4.3. Não ser integrante de outro Grupo de Trabalho na qualidade de membro selecionado;

4.4. Não poderá integrar a Banca Examinadora:

− cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade ou afinidade de candidato inscrito até 
o 3º grau;

4.5 Assinar compromisso de guardar sigilo quanto ao conteúdo das questões elaboradas, bem como 
os critérios de avaliação.

5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

De 01 a 08 de março de 2013.

6. DO NÚMERO DE VAGAS

-  11 vagas no total, sendo:

- 08 (oito) vagas para membros selecionados;

-  01  (uma)  vaga  de  Coordenação  Técnica  a  ser  exercida  pela  Chefe  da  Unidade  de 
Acompanhamento aos Estagiários;

- 02 (duas) vagas de membros natos a serem ocupadas pela Diretoria do Centro de Estudos Jurídicos 
e pela Assessoria Institucional do Gabinete da Defensora Pública Geral.

7. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS ABERTAS PARA SELEÇÃO
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- 01 (uma) vaga para Defensor Público em cada área de conhecimento, quais sejam, Direito Civil, 
Direito Processual Civil,  Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional,  Direito 
Administrativo, Direito do Consumidor e Legislação da Defensoria Pública do Estado do Ceará.

8. DOS PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES:

8.1. Cada candidato deverá encaminhar para o e-mail institucional: estagio@defensoria.ce.gov.br 
pedido de inscrição com o nome completo e a área de conhecimento de interesse;

8.2. A Defensoria Pública do Estado do Ceará não se responsabilizará por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento  das  linhas  de  comunicação,  bem como outros  fatores  de  ordem técnica  que 
impossibilitem a transferência de dados.

8.3. As inscrições deferidas serão publicadas no site www.defensoria.ce.gov.br e enviadas por e-
mail  institucional  dos  Defensores  Públicos,  de  forma  a  dar  a  devida  publicidade  às  inscrições 
efetivadas.

9. DA SELEÇÃO:

9.1. O processo seletivo será realizado pela Defensora Pública Geral do Estado do Ceará,  pelo 
critério da Antiguidade entre os inscritos.

9.2. Caso não haja número suficiente de inscritos em alguma das áreas de conhecimento, poderá 
esta ser completada pelos inscritos em outra.

10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

10.1. A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, por meio da Unidade de Acompanhamento 
aos  Estagiários,  será  responsável  pela  seleção  e  divulgação  do  resultado  final  com  a  lista  de 
candidatos SELECIONADOS, por meio eletrônico no site: http://www.defensoria.ce.gov.br e por e-
mail (institucional) aos selecionados e demais Defensores Públicos.

10.2. O resultado da seleção será dividido em 08 (oito) selecionados com efetivação imediata e 
formação de cadastro de reserva dos demais.

11. DOS RECURSOS

11.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá fazê-
lo  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  do  primeiro  imediatamente  subsequente  ao  da 
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divulgação do resultado da seleção.

11.2.  Para  recorrer,  o  interessado  deverá  encaminhar  o  recurso  através  de  e-mail  para 
estagio@defensoria.ce.gov.br (observando o prazo do subitem 11.1), com endereçamento ao Chefe 
da Unidade de Acompanhamento aos Estagiários.

11.3. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso.

12. DO CADASTRO DE RESERVA

Os candidatos  selecionados  para  cadastro  de  reserva  poderão  ser  convocados  para  ingressarem 
formalmente no grupo a qualquer momento.

13. ATIVIDADES DOS MEMBROS SELECIONADOS

Os membros selecionados atuarão junto Comissão de Seleção de estudantes de Direito no Programa 
de Estágio Não Obrigatório (Voluntário) no âmbito da Defensoria Pública-Geral do Estado do Ceará 
(DPGE),  com a  finalidade  de  elaborar  as  questões  do  teste  de  seleção,  bem como auxiliar  na 
fiscalização e na correção das provas.

14. DO PRAZO DAS ATIVIDADES

Prazo de 90 (noventa) dias corridos a contar da data do início dos trabalhos.

15. DO DESLIGAMENTO

15.1.  O membro que faltar,  de  forma injustificada,  3  (três)  reuniões  consecutivas  ou 5 (cinco) 
alternadas, será automaticamente desligado da comissão.

15.2. O membro selecionado poderá pedir desligamento de suas atividades a qualquer momento.

15.3. Será desligado o membro que deixar de cumprir durante o período das atividades da comissão 
os requisitos do item 4 (quatro).

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1.  O pedido de inscrição  do candidato  implica  na sua  aceitação às  normas  para  o presente 
processo  seletivo  contidas  neste  edital  e  em quaisquer  outras  publicações  relativas  ao  mesmo 
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processo.

16.2. As atividades da Comissão serão desenvolvidas sem o prejuízo das atribuições regulares dos 
Defensores  Públicos  participantes  e  será  pontuada  para  efeitos  de  promoção  pelos  critérios  da 
Resolução 48 do Conselho Superior da Defensoria Pública, desde que participe efetivamente da 
elaboração, fiscalização e correção das provas.

16.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais 
e  comunicados  referentes  a  este  processo  seletivo  no  endereço  eletrônico 
http://www.defensoria.ce.gov.br e através de seu e mail institucional.

16.4. Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela Defensora Pública Geral 
do Estado do Ceará.

16.5. A Unidade de Acompanhamento de Estagiários poderá fazer alterações neste Edital, cabendo 
aos candidatos acompanhá-las pelo endereço eletrônico http://www.defensoria.ce.gov.br.

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2013.

ANDRÉA MARIA ALVES COELHO
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
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   ANEXO I   
 

1. DIREITO CIVIL

1. Da Lei de Introdução ao Código Civil: definição de lei; da vigência da lei; do conhecimento da 
lei;  da  eficácia  da  lei  no  tempo  e  no  espaço.  2.  Da  Parte  Geral:  da  pessoa  natural;  das 
incapacidades; do domicílio; dos bens; do negócio jurídico; dos defeitos do negócio jurídico; da 
invalidade do negócio jurídico; dos atos ilícitos; da responsabilidade civil. 3. Do Direito de Família: 
da dissolução da sociedade conjugal  e do casamento;  da filiação;  dos alimentos;  do bem de 
família;  da  união estável;  da  tutela  e da curatela.  4.  Do Direito  das  Coisas:  da posse e  sua 
classificação; da aquisição da posse; dos efeitos da posse; da perda da posse; da aquisição da 
propriedade imóvel. 5. Do Direito das Sucessões: da sucessão em geral – disposições gerais; da 
vocação  hereditária;  do  testamento  –  das  formas  ordinárias  de  testamento.6.  Do  Direito  das 
obrigações: contratos e obrigações. Estatuto do Idoso. 
 
2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
 
1.  Da  jurisdição:  conceito;  modalidades;  poderes;  princípios  e  órgãos.  2.  Da  ação:  conceito; 
natureza  jurídica;  condições;  classificação,  acesso  à  justiça.  3.  Competência:  conceito, 
competência  territorial,  objetiva  e  funcional;  modificação  e  conflito;  conexão  e  continência.  4. 
Processo e procedimento: natureza e princípios; formação; suspensão e extinção; pressupostos 
processuais;  tipos  de  procedimentos.  5.  Prazos:  conceito;  classificação;  princípios;  contagem; 
preclusão;  prescrição.  6.  Sujeitos  do  processo:  das  partes  e  dos  procuradores;  do  juiz;  do 
Ministério Público, do Defensor Público e dos auxiliares da justiça. 7. Litisconsórcio e assistência; 
intervenção  de  terceiros.  8.  Dos  atos  processuais.  9.  Petição  inicial:  conceito,  requisitos.  10. 
Pedidos:  espécies;  modificação;  cumulação;  causa  de  pedir.  11.  Despacho  liminar:  objeto; 
natureza; de conteúdo positivo; de conteúdo negativo. 12. Da citação. 13. Da resposta do réu: 
contestação;  exceções;  reconvenção;  revelia.  14.  Direitos  indisponíveis.  15.  Providências 
preliminares e julgamento conforme o estado do processo. 16. Antecipação de tutela. 17. Prova: 
conceito; modalidades; princípios gerais; objeto; ônus; procedimentos. 18. Da audiência. 19. Da 
sentença:  requisitos;  publicação.  20.  Da coisa julgada:  conceito;  limites objetivos e subjetivos; 
coisa julgada formal e coisa julgada material. 21. Recursos: conceito; fundamentos; princípios; 
classificação;  pressupostos  de  admissibilidade;  efeitos;  juízo  de  mérito;  apelação;  agravo  de 
instrumento;  embargos infringentes, de divergência e de declaração;  recurso especial;  recurso 
extraordinário.  22.  Ação rescisória.  23.  Nulidades.  24.  Processo de execução:  pressupostos e 
princípios  informativos;  espécies  de  execução.  25.  Embargos  do  devedor:  natureza  jurídica; 
cabimento; procedimento. 26. Embargos de terceiro: natureza jurídica; legitimidade; procedimento. 
27. Execução fiscal:  da execução contra a Fazenda Pública. 28.  Processo e ação cautelares: 
procedimento cautelar  comum e procedimentos cautelares específicos.  29.  Juizados especiais 
cíveis (Lei n.º 9.099/95 e Lei n.º 10.259/01);  procedimentos. 30. Ação civil  pública. 31. Lei de 
assistência judiciária. 32. Ação monitória. 

3. DO CONSUMIDOR
 
1.  Lei  n.  8.078,  de  11 de setembro de 1990.  Disposições  gerais(1º  a  3º);  direito  básicos  do 
consumidor(art. 6º e 7º); da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos 
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danos(art. 8º a 28); das práticas comerciais(art. 29 a 44); da proteção contratual(art. 46 a 54); da 
defesa do consumidor em juízo(art. 81 a 104).
 
4. ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
 
1. Lei nº 1.060/1950. 2. Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei Complementar nº 132/2009. 
3. A Constituição do Estado do Ceará e a Lei Complementar Estadual nº 06/1997.

5. DIREITO PENAL

1. Da aplicação da lei penal. 1.1 Princípios constitucionais de Direito Penal 1.2 A lei penal no 

tempo e no espaço. 2. O fato típico e seus elementos. 3. Antijuridicidade e causas de exclusão.  

4. Culpabilidade: estrutura e causas de exclusão. 5. Crime consumado, tentado e impossível. 5.1 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 5.2 Arrependimento posterior. 6 Crime doloso, 

culposo e preterdoloso. 7 Erro de tipo. 7.1 Erro de proibição. 7.2 Erro sobre a pessoa. 8 Da 

imputabilidade penal.  9 Do concurso de pessoas. 10 Do concurso de crimes. 11 Das penas: 

espécies, cominação e aplicação. 11.1 Da suspensão condicional da pena. 12 Da extinção da 

punibilidade.  13 Dos crimes contra a vida. 14 Das lesões corporais.  15 Dos crimes contra a 

honra. 16 Dos crimes contra a liberdade individual. 17 Dos crimes contra o patrimônio. 18 Dos 

crimes contra a dignidade sexual. 19 Leis penais especiais 19.1 Crimes de abuso de autoridade 

(Lei  n.°  4.898/65).  19.2  Tráfico  ilícito  e  uso  indevido  de  substâncias  entorpecentes  (Lei 

n.°11.343/06). 19.3 Crimes hediondos (Lei n.° 8.072/90 e modificações posteriores). 19.4 Crimes 

de tortura (Lei n.° 9.455/97). 20. Justiça Restaurativa: Noções gerais.

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL

1.  Princípios  gerais.  1.1  Aplicação  da  lei  processual  no  tempo,  no  espaço  e  em relação  às 

pessoas.  1.2  Sujeitos  da  relação  processual.  1.3  Inquérito  policial.  2  Ação  penal:  conceito, 

condições,  pressupostos  processuais.  Ação  penal  pública.  Titularidade,  condições  de 

procedibilidade.  Denúncia:  forma  e  conteúdo;  recebimento  e  rejeição.  Ação  penal  privada. 

Titularidade. Queixa. Renúncia. Perdão. Perempção. Ação civil.  3 Jurisdição. 3.1 Competência: 

critérios de determinação e modificação. 3.2 Incompetência. 3.3 Efeitos. 4 Da prova: conceito, 

princípios  básicos,  objeto,  meios,  ônus,  limitações  constitucionais  das  provas,  sistemas  de 

apreciação.  5  Da  prisão:  espécies  e  requisitos  5.1  Da  liberdade  provisória.  6.  Da  sentença: 

Conceito, requisitos, classificação, publicação e intimação. 6.1 Sentença absolutória: providências 

e efeitos. 6.2 Sentença condenatória: fundamentação da pena e efeitos. 7. Procedimento comum. 

8 Procedimento dos Juizados Especiais Criminais (Lei n.° 9.099/95). 9 Das nulidades. 10 Dos 

recursos em geral: princípios básicos e modalidades. 11 Do Habeas corpus. 
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7. DIREITO CONSTITUCIONAL

1. Constituição Federal. Dos Princípios Fundamentais; Dos direitos e garantias fundamentais; Da 

Organização do Estado; Da Organização dos Poderes; Do Poder Legislativo; Do Poder Executivo; 

Do Poder Judiciário; Das funções essenciais à justiça; Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas; Da Tributação e do Orçamento; Da Ordem Econômica e Financeira, Da Ordem 

Social;  Da Educação,  da Cultura  e  do Desporto;  Da  Ciência  e  Tecnologia;  Da Comunicação 

Social; Do Meio Ambiente; Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso; Dos 

Índios.  2. Constituição do Estado do Ceará.

8. DIREITO ADMINISTRATIVO

1. Função administrativa. Regime jurídico administrativo. Poderes da Administração.

2. Princípios da Administração Pública. 

3. Poder de polícia. 

4. Administração Pública. Organização. Descentralização. Desconcentração. Órgãos públicos. 

5. Administração Indireta e entidades paralelas. 

6. Improbidade administrativa. 

7. Ato administrativo. 

8. Processo administrativo.

9. Licitação e contrato administrativo.


