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EDITAL DE CHAMAMENTO 

 
  
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos nomeados em Concurso Público para o 
Quadro Geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná e dá outras providências.  
  
Art. 1º Ficam convocados os candidatos nomeados nas Resoluções Conjuntas nº 
01/2014 e 02/2014 para o Quadro Geral da Defensoria do Estado do Paraná. 
 
Art. 2º O objetivo do Edital de Chamamento é solicitar o comparecimento de candidatos 
nomeados para a apresentação de documentos admissionais constantes no Anexo I deste 
Edital, visando à preparação da posse. Essa chamada, para conferência da 
documentação exigida legalmente para posse é um elemento facilitador para o 
candidato, que também conduz à segurança e agilidade.  
  
Art. 3º Os convocados por este edital deverão comparecer na sede da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná, no endereço Rua Cruz Machado, 58, 12º andar, Centro, 
Curitiba – PR, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min 
entre os dias 24/06/2013 (terça-feira) e 03/07/2013 (quinta-feira) para apresentar os 
documentos para posse. No dia 26/06/2014 o atendimento se dará apenas das 09h00min 
às 12h00min, em virtude do Jogo da Copa do Mundo em Curitiba. 
  
Parágrafo único. Será aceito o envio dos documentos constantes no Anexo I via 
correios desde que, os mesmos sejam enviados por Sedex 10 ou Sedex Hoje, com Aviso 
de Recebimento, até a data de 30/06/2014. Neste caso não haverá a entrega de protocolo 
de recebimento e as cópias de documentos devem ser autenticadas em cartório.  
  
Art. 4º Para os candidatos que entregarão pessoalmente, requeremos o documento 
original e cópia simples, neste caso haverá entrega de protocolo de recebimento. 
 
Art. 5º Junto aos documentos admissionais, deverá ser entregue preenchido o Anexo II 
deste Edital, com as preferências de cidade de lotação de acordo com a Tabela de 
Cidades Disponíveis por Região. 
 
Art. 6º A posse dos candidatos nomeados está marcada para 07/07/2014 às 08h30min, 
no auditório da sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná, no endereço Rua Cruz 
Machado, 58, 16º andar, Centro, Curitiba – PR. 
 
Art. 7º Após a posse, no dia 07/07/2014, haverá aos candidatos nomeados a 
apresentação de palestras institucionais, que visam proporcionar integração do servidor 
com a Defensoria Pública do Estado do Paraná. As palestras ocorrerão das 13h00min às 
19h00min. 
 
Art. 8º Até data de 10/07/2014 haverá a publicação de Edital com a definição da lotação 
de cada candidato, priorizando a necessidade do serviço e sempre que possível as 
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preferências assinaladas no Anexo II, respeitando a ordem de classificação final do 
Concurso Público. Neste Edital estarão divulgados os endereços e telefones das Sedes 
da Defensoria Pública, onde deverão se apresentar os candidatos empossados para entrar 
em exercício dentro do prazo legal. 
 
Art. 9º Os casos omissos serão dirimidos pela Defensora Pública-Geral do Estado do 
Paraná; 

 
 
 

Curitiba, 24 de junho de 2014. 
 
 
 

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION 

 Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná 
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ANEXO I 
 
 
 

Nome:   ____ 
 

R.G. : 
 
Cargo/Função:__ ____ 

 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Nº Documentos para a posse Forma de apresentação Entregue 
1 Carteira de identidade válida em todo o território nacional Original e cópia ou cópia autenticada   
2 Certificado de reservista ou dispensa de incorporação Original e cópia ou cópia autenticada   
3 Título de eleitor Original e cópia ou cópia autenticada   
4 Certificado e Histórico escolar ou Diploma Original e cópia ou cópia autenticada   
5 Cartão do PIS/PASEP/NIS ou CTPS contendo o nº do PIS Original e cópia ou cópia autenticada   
6 Inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) Original e cópia ou cópia autenticada   
7 Comprovante de residência atual Original e cópia ou cópia autenticada   

8 

Certidões que comprovem a inexistência de Antecedentes 
Criminais, expedidas pela Secretaria de Estado de Segurança 
Pública do Estado do Paraná (SESP), ou da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado que tenha residido nos últimos 5 
(cinco) anos. Original     

9 

Certidões negativas dos cartórios de distribuição de feitos 
criminais do Estado do Paraná ou dos cartórios de distribuição de 
feitos criminais estado em que tenha residido nos últimos 5 
(cinco) anos. Original     

10 

Certidões negativas da Justiça Federal do Estado do Paraná ou da 
unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) 
anos. Original     

11 Certidão de Quitação Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Original     

12 
Certidão de negativa de crimes eleitorais - Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Original     

13 Registro profissional no órgão de classe para a função  Original e cópia ou cópia autenticada   

14 

Certidão ou declaração emitida por ente público com o qual 
manteve vínculo funcional de não ter sofrido condenação nos 
últimos 5 (cinco) anos. Original    

15 Declaração de acúmulo de cargo Original    
16 Certidão de nascimento de filhos menores Original e cópia ou cópia autenticada   

17 
Declaração de bens, autorização ou cópia do imposto de renda 
onde constem os bens declarados. Original   

18 Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil Original e cópia ou cópia autenticada   
19 Ficha cadastral Original    

 

 

DECLARO TER ENTREGADO A DOCUMENTAÇÃO 

ACIMA. 

 

 
Data,           de                               de               . 

 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 

 

 

DECLARO TER RECEBIDO A DOCUMENTAÇÃO 

 ACIMA. 

 
 
Data,           de                                 de               . 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO II 
 
 
Nome:____________________________________________________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________________________CEP: ________________________ 
Cidade:  ___________________________________________Estado:  ________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
Cargo/Função:_______________________________________RG:___________________________ 
 

 
 

 

Nº 
Preferência de Lotação 

(Preencher com o nome da cidade em ordem decrescente de 
preferência, de acordo com a região para qual foi nomeado). 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

 

 
 

Data,           de                               de               .               ____________________________________ 
                                                                                                          Assinatura do Candidato 

 
 

TABELA DE CIDADES DISPONÍVEIS POR REGIÃO 

RMC e Litoral Norte Central Centro Oriental Oeste Centro Sul Noroeste 

Almirante 
Tamandaré 

Londrina  Castro Cascavel Guarapuava Cianorte 

Araucária Maringá Ponta Grossa Foz do Iguaçu  Cruzeiro do 
Oeste 

Campina Grande 
do Sul 

 

Colombo 

Fazenda Rio 
Grande 

Guaratuba 

Matinhos 

Paranaguá 

Pinhais 

Piraquara 

São José dos 
Pinhais 

 

 

 


