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EDITAL EDEPAR Nº 005/2018 

 

Convoca membros e servidores da Defensoria 

Pública interessados em participar de grupos de 

pesquisa para capacitação e atualização 

profissional da Escola da Defensoria Pública do 

Estado do Paraná - EDEPAR. 

  

 

A DIRETORIA DA EDEPAR, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Complementar 136 de 19 de maio de 2011 e atribuições regimentais conferidas pela 

Deliberação CSDP 09/2016; 

 

Considerando a necessidade de identificação e mapeamento de demandas de capacitação 

funcional e aperfeiçoamento técnico de membros e servidores da Defensoria Pública; 

 

Considerando a possibilidade de oportunizar aos interessados participação na definição de 

cursos, seminários, conferências e outras atividades científicas relativas às atribuições 

institucionais da Defensoria Pública do Estado do Paraná;  

 

Considerando a necessidade de representação e comunicação da EDEPAR com todas as 

sedes da Defensoria Pública; 

 

Considerando a aprovação pelo Conselho da EDEPAR em 25/04/2018 da criação de três 

grupos de pesquisa para tais finalidades, especificamente do Grupo de Pesquisa da EDEPAR 

para capacitação de membros – GPEM; do Grupo de Pesquisa da EDEPAR para capacitação 

de servidores da administração – GPEA; e do Grupo de Pesquisa da EDEPAR para 

capacitação de servidores da equipe técnica – GPET; 

 

Considerando o disposto no artigo 13, VIII da Deliberação CSDP nº 09/2016, que dispõe 

sobre a formação de grupos de estudos ou de atividades específicas da EDEPAR,   
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RESOLVE 

 

 

Art. 1º. Lançar o presente EDITAL para a inscrição de membros e servidores interessados em 

participar dos Grupos de Pesquisa da EDEPAR para capacitação de membros, servidores da 

administração e servidores da equipe técnica:  o GPEM, o GPEA e o GPET, respectivamente.  

 

Art. 2º. Serão abertas vagas com limitação de 05 (cinco) interessados por cada grupo.  

 

Art. 3º. É requisito para participar da seleção do GPEM ser Defensor Público em exercício.  

 

Art. 4º. É requisito para participar da seleção do GPEA E GPET ser Servidor Público do 

Quadro de Pessoal ou Defensor Público, em exercício. 

 

Art 5º. As inscrições serão recebidas até às 18h do dia 08 de junho de 2018 por meio do e-

mail escola@defensoria.pr.def.br ou protocoladas na Escola da Defensoria Pública do 

Estado do Paraná - EDEPAR, localizada na Rua Cruz Machado nº 58, 13º andar, juntamente 

com as informações contidas no Anexo Único.  

 

Art. 6º.  O Conselho da EDEPAR selecionará os candidatos interessados e, na hipótese do 

número de inscritos ultrapassar o número de vagas, será dada preferência ao primeiro 

candidato inscrito de cada sede da Defensoria Pública. 

 

Art. 7º. O resultado da seleção será publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná a partir 

do dia 25 de junho de 2018, e comunicado a todos membros e servidores pelo email 

institucional.  

 

Art. 8º. Os membros e servidores selecionados não serão afastados das suas atribuições 

ordinárias e a participação não implicará em remuneração.  
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Art. 9º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

   Curitiba, 09 de maio de 2018.  

 

 

 

 

FLÁVIA PALAZZI 

Defensora Pública Diretora da EDEPAR 
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ANEXO ÚNICO 

 

Edital de Seleção nº 005/2018 – Requerimento de Inscrição  

 

À Diretoria da EDEPAR,  

Venho solicitar minha inscrição para participar de grupos de pesquisa para capacitação e 

atualização profissional da Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná - EDEPAR.  

 

GRUPO:   

 

Nome Completo: 

Cargo/Função/Grupo ocupacional:   

Cidade atual de lotação:  

Cidade. ____________________, ___ de ______________ de ______.  

 

 

 

_________________________________________________  

Assinatura do interessado 

 

 


