79
.
38.

Da
-se

Coordenadoria de Segundo Grau

ao Departamento de Recursos Humanos para arquivo.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2021.

RESOLVE
MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
-

11708/2021

11704/2021

Procedimento n. 17.343.912-1
DECIS O
Trata-se de requerimento inicial de gozo do per odo de 03 (tr s) dias de licen a
pr mio para o Defensor P blico

, compreendidos

entre os dias 24 a 26 de fevereiro de 2021.
Recentemente passou a vigorar a
Delibera o CSDP n 11/2020, de 10 de junho de 2020, regulamentando a
licen a pr mio no mbito da Defensoria P blica do Estado do Paran . A referida
normativa determina em seu artigo 8 que ap s cada quinqu nio ininterrupto de
efetivo exerc cio no servi o p blico estadual, o membro da Defensoria P blica
do Estado do Paran ter direito ao gozo de licen a pr mio pelo prazo de 03
(tr s) meses, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo.
Ressalta-se, ainda, que a licen a pr mio
11748/2021

n o ser concedida simultaneamente a mais de um interessado, se seu gozo
impedir ou impossibilitar a continuidade da adequada presta o de servi o pela

10, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

Defensoria P blica do Estado do Paran .

o para realizar

Ante
Tribunal do Juri de Curitiba
68.2014.8.16.0011, designada para ocorrer no dia 22 de
16h30.

foram delegadas pelo art.

G

104/2020;

exposto,

obedecidos

os

de outubro de 2018) de 05 (cinco) anos ininterruptos de servi o p blico nesta
Institui o, bem como ausente preju zo

-GERAL

o

requisitos do preenchimento do per odo aquisitivo (29 de outubro de 2013 a 28
continuidade do servi o, conforme

manifesta o da Coordena o s fls. 02, defiro o pedido de frui o de 03
(tr s) dias de licen a pr mio ao Defensor P blico
.

RESOLVE

Publique-se

.

Encaminhe-se ao interessado para

Dr.

ci ncia, ap s o que, sigam os autos ao Departamento de Recursos Humanos para

do Juri de Curitiba

provid ncias e arquivamento.

0004138-68.2014.8.16.0011, designada para o dia 22 de fevereiro
16h30.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2021.

EDUARDO PI O ORTIZ ABRA O
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran

RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO
-Geral

11798/2021

11747/2021

D

RETIFICAR

/2020, conforme indicado abaixo:

