
Criciúma/SC 

PROCESSO SELETIVO N° 002/2019 

O DEFENSOR PÚBLICO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM 

CRICIÚMA/SC, usando das atribuições que lhe conferem o art. 15 da Lei 

Complementar no 80, de 12 janeiro de 1994, na Lei n° 11.788, de 25 .09.2008, nas 

Portarias (DPGU) n° 24 e 26, de 22 de janeiro de 2015 e na Portaria (DPGU) n° 25 de 

23 de janeiro de 2015 e na Portaria 112 de 15 de fevereiro de 20169, torna pública a 

abertura de inscrições para o Processo Seletivo de Admissão ao Estágio na modalidade 

DIREITO na Defensoria Pública da União em Criciúma/SC. 

1. DO PROCESSO SELETIVO E DAS VAGAS 

1.1.0 presente processo seletivo objetiva a formação de cadastro de reserva do 

Quadro de Estagiários de Direito da DPU/Criciúma, cujos candidatos serão 

chamados por ordem de classificação, e a critério da Administração para atuação 

na cidade de Criciúma/SC. 

1.2.0 presente edital terá validade de seis meses, prorrogável por igual período, a 

critério da Defensoria Pública da União em Criciúma/SC. 

1.3. A medida que forem surgindo vagas no decorrer do prazo de validade do 

Concurso, por término do contrato de estagiários já contratados ou abertura de 

novas vagas, serão convocados os candidatos aprovados pela ordem de 

classificação. 

2. DO ESTÁGIO 

2.1. A jornada de atividade em estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 

horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira no turno vespertino. 

2.2. A remuneração mensal dos Estagiários na Defensoria Pública da União 

compreende R$ 800,00 (oitocentos reais) para jornada de 20 horas semanais. 
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2.3. É acrescido ao valor da bolsa o pagamento de auxílio-transporte no valor de R$ 

8,00 por dia efetivamente estagiado. 

2.4. Nos termos do art. 12 e 13 da Lei n° 11.788/2008, é assegurado ao estagiário 

recesso remunerado (férias). 

2.5. O recesso remunerado de estágio deverá ser usufruído preferencialmente nas 

férias escolares, sendo obrigatório o agendamento de uma das parcelas no período 

de 20 de dezembro de um ano a 06 de janeiro do ano subsequente, conforme Portaria 

GABDPGF DPGU n° 668 de 06 de agosto de 2018 . 

2.6. Será contratado, pela entidade intermediadora do estágio, seguro contra 

Acidentes Pessoais em favor dos estagiários. 

2.7. A vigência do estágio será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo 

período mínimo 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por três vezes, até o prazo 

de dois anos, previsto no parágrafo I o do art.l45 da Lei Complementar n° 80/94. 

2.8. A duração do estágio será de no máximo quatro semestres letivos, observado o 

período mínimo de um semestre. 

2.9 O tempo de estágio será considerado serviço público relevante e como prática 

forense, conforme previsão do art. 145, § 3º, da Lei Complementar nº 80/94. 

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E CONTRATAÇÃO 

3.1. Para a inscrição no certame: ser estudante de Direito de estabelecimento de 

ensino oficialmente reconhecido que esteja matriculado no mínimo no 5° 

semestre e ter disponibilidade para realizar o estágio por um período mínimo de 

06 meses, a partir da data estabelecida pela DPU/Criciúma para o início do 

estágio. 

3.2. Para a contratação: 

a) Ser aprovado no processo seletivo de que trata o presente edital ; 

b) Ser estudante de Direito de estabelecimento de ensino oficialmente 

reconhecido que, no ato da contratação, comprove estar matriculado a partir 

do 5° semestre do curso, sempre obedecido o período mínimo de seis meses. 
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c) Demonstrar aptidão médica para a realização de estágio, mediante 

apresentação de atestado de saúde; 

d) Não realizar outro estágio além do exercido na Defensoria Pública da União; 

e) Existência de vagas, que serão preenchidas de acordo com a classificação; 

f) Concordar expressamente com a carga horária e o turno do estágio; 

g) Ter disponibilidade de realizar o estágio por um período mínimo de 6 (seis) 

meses; 

h) Não ter sido desligado anteriormente do programa de estágio da Defensoria 

Pública da união, em Criciúma, por quaisquer motivos previstos na portaria 

no 24 de 22 de janeiro de 2015 , salvo se o desligamento foi a pedido do 

estagiário. 

3.3 .A aprovação nas provas não garante ao candidato a contratação se não forem 

preenchidos todos os requisitos previstos neste item do edital. 

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

4.1. É assegurado o direito de inscrição no concurso às pessoas portadoras de 

deficiência que pretenderem fazer uso da prerrogativa que lhes é facultada no 

inciso VIII , do art. 37, da CF, e no art. 17, §5º, da Lei nº 11.788/2008, desde 

que a deficiência seja compatível com as condições de trabalho exigidas pelo 

órgão e com as atribuições da função. 

4.2.0 candidato portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição 

especial para a realização das provas deverá solicitar no ato da inscrição, 

indicando claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, 

equipamentos etc.) por meio do e-mail criciuma@,cieesc.org.br. 

4.3. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de 

viabilidade e razoabilidade. 

4.4.0 candidato portador de deficiência participará do processo seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, 
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à avaliação, ao horário de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas para 

todos os demais candidatos. 

4.5.Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade 

visual passíveis de correção como, por exemplo, miopia, astigmatismo, etc. 

4.6.0 candidato com deficiência deverá entregar, no ato da contratação, laudo 

médico com a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), original ou 

cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses. 

5. DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. A inscrição é gratuita. 

5.2. As inscrições deverão ser feitas de 02 de setembro até 13 de outubro de 2019 

por meio eletrônico no si te www .ciee.org.br. 

6. DAS PROVAS: DISPOSIÇÕES GERAIS, JULGAMENTO E 

CLASSIFICAÇÃO 

6. l.A primeira fase do concurso, de caráter eliminatório e classificatório, compõe

se de uma prova contendo (F etapa) vinte questões objetivas (peso da prova = 

50%), cada uma delas com quatro alternativas, sendo apenas uma destas a 

considerada correta, sendo que cada questão valerá 0,5 pontos e (2 a etapa) uma 

questão discursiva que (peso da prova = 50%) valerá 10 pontos. A duração da 

prova será de três horas. 

6.2 . A questão discursiva deverá ser respondida em no mínimo 15 linhas e no 

máximo 30 linhas e serão avaliados os seguintes itens: 

a) Uso adequado da norma culta da língua portuguesa; 

b) Capacidade de estruturação lógica do texto; 

c) Coerência entre a fundamentação e a conclusão; 

d) Clareza de exposição das ideais; 

e) Domínio técnico do assunto abordado. 
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6.3. A nota final será composta pela média feita com a nota da prova objetiva e a 

nota da questão subjetiva, ou seja, (nota da prova objetiva + nota da questão 

subjetiva) /2 = Nota Final. 

6.4.Para ser considerado aprovado na Primeira fase, o candidato deverá atingir Nota 

igual ou superior a 7,0 tanto na Primeira Etapa (Prova Objetiva) quanto na 2a 

Etapa (Questão Discursiva). Será considerado Aprovado na Primeira Fase o 

candidato que atingir Nota Final igual ou superior a 7,0. Lembrando que, se em 

alguma das Etapas da Primeira Fase, o candidato não atingir Nota igual ou 

superior a 7,0, ele será considerado Reprovado. 

6.5.A segunda fase do concurso, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá 

em entrevista na Unidade da Defensoria Pública da União em Criciúma, situada 

na Avenida Centenário N° 3029, Centro, Criciúma/SC. A data de realização 

dessa fase será comunicada aos aprovados, individualmente, após publicação do 

Resultado Final da primeira fase. 

6.6. Na entrevista serão analisados os seguintes itens, sendo que a cada um será 

atribuído nota de 0,0 a I 0,0: 

a) Capacidade de argumentação; 

b) Correto uso da língua portuguesa; 

c) Conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pela OPU. 

6.7. A nota final da entrevista será a média das notas atribuída a cada ponto: (item 

a + item b + item c ) /3 =Nota final entrevista. Será aprovado na segunda etapa, 

o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

6.8. A nota final do processo seletivo será a média da nota da primeira fase com a 

nota da segunda fase: (nota primeira fase+ nota segunda fase) /2 =Nota final 

do processo seletivo. 

6.9. Será aprovado no processo seletivo os candidatos que obtiverem nota 7,0 ou 

supenor. 

6.10. Na primeira fase do concurso, a prova será realizada dia 27/ 10/2019, 

domingo, das 09h às 12h, no CIEE Criciúma, Rua Pedro Beneton, 381, Centro, 

Criciúma/SC. Caso o número de candidatos ultrapasse o número de capacidade 

das salas, o CIEE Criciúma comunicará os candidatos com antecedência o local 

da prova, não haverá alteração de data e horário. 
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6.11. As questões circunscrever-se à seguinte temática: 

6.ll.l.DEFENSORIA PÚBLICA: 1.1. Princípios e normas. 1.1.1 Lei 

Complementar no 80, de 12 de janeiro de 1994, alterada pela Lei 

Complementar n° 132, de 7 de outubro de 2009. 

6.11.2. DIREITO ADMINISTRATIVO: 3.1. Princípios do Direito 

Administrativo. 2.2. Organização Administrativa: órgãos, competência, 

centralização, descentralização. 2.3. Administração direta e indireta. 2.4. 

Servidores Públicos. 2.5 . Concessões e permissões de serviço público. 2.6. 

Bens públicos. 2.7. Ato administrativo. 2.8. Prescrição no Direito 

Administrativo. 2.9. Controle Judicial dos atos da administração Pública. 

2.1 O. Desapropriação. 2.11 . Requisição Administrativa. 2.12. Tombamento. 

2.13 . Servidão administrativa. 

6.11.3. DIREITO CIVIL: 3.1. Das pessoas Naturais e Jurídicas. 3.2. Do fato 

jurídico, do Ato Jurídico e do Negócio Jurídico. 3.3 . Dos Atos ilícitos. 3.4. 

Da prescrição e da Decadência. 3.5. Da prova. 

6.11.4. DIREITO CONSTITUCIONAL: 4.1. Poder constituinte. 4.2. Da 

nacionalidade. 4.3. Direitos e Garantias Fundamentais. 4.4. Direitos Sociais. 

4.5. Princípios Básicos da Administração Pública. 4.6. Poder Judiciário. 4.7. 

Funções Essenciais à Justiça. 4.8. Controle da Constitucionalidade. 4.9. Da 

Ordem Social. 

6.11.5. DIREITO PENAL: 5.1. Do crime. 5.2. Da Imputabilidade Penal. 5.3. Das 

penas. 5.4. Do concurso de penas. 5.5. Da ação penal. 5.6. Extinção de 

Punibilidade. 5.7. Dos crimes contra a pessoa. 5.8. Dos crimes contra o 

patrimônio. 5.9. Dos crimes contra a fé pública. 5.10. Dos crimes contra a 

Administração Pública. 5.11. Dos crimes da Lei n° 11.343/06 (Lei de 

tóxicos). 5.12. Dos crimes da Lei no 9.605/98 (crimes ambientais). 

6.11.6. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 6.1. Ação. 6.2. Jurisdição. 6.3. 

Competência. 6.4. Processo de conhecimento. 6.5. Da prova. 6.6. 

Antecipação da tutela. 6.7. Da sentença. 6.8. Recursos. 6.9. Leis 9.099/95 e 

10.259/01. 6.19. Processo de Execução. 6.11. Processo cautelar. 6.12. 

Mandado de segurança. 6.13. Ação popular. 6.14. Ação civil pública. 

6.11.7. DIREITO PROCESSUAL PENAL: 7.1. Inquérito Policial. 7.2. Ação 

penal. 7.3. Extinção de punibilidade. 7.4. Jurisdição e Competência. 7.5. 
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Sujeitos processuais. 7.6. Da prova. 7.7. Da prisão. 7.8. Da liberdade 

provisória. 7.9. Processo comum. 7.10. Processo sumário. 7.11. Sentença. 

7.12. Nulidades 7.13. Recursos. 7.14. Habeas Corpus. Leis no 10.259/01 e 

Lei n° 9.099/95. 

6.11.8. DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 8.1. Previdência Social e assistência social. 

8.2. Qualidade de Segurado. 8.3. Carência. 8.4. Benefícios Previdenciários. 8.5. 

Benefício Assistencial. 

6.11.9. DIREITO INTERNACIONAL: 9.1. Contradição. 9.2. Expulsão. 9.3. 

Deportação. 

6.12. Não será permitida a utilização de códigos, livros de doutrina, resumos 

ou quaisquer anotações durante a realização da prova. 

6.13 . Serão corrigidas todas as provas discursivas independente da pontuação 

da prova objetiva. 

7. DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

7 .1. O gabarito da prova objetiva será divulgado dia 28110/2019. 

7.2. O prazo para interposição de recursos da prova objetiva será até 29110/2019, 

sendo o formulário enviado para o e-mail criciuma@cieesc.org.br. 

7.3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para 

tanto, a data de envio do formulário. 

7.4.Se dos exames dos recursos resultar anulação da questão, os pontos a ela 

correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova. 

7.5. Se, por forçam de recurso apresentado, houver modificação do gabarito 

preliminar da prova objetiva, as provas serão corrigidas de acordo com o 

gabarito definitivo, não cabendo recurso contra essa modificação. 

7.6. O resultado da questão discursiva será publicado 18 de novembro de 2019. 

7.7. O prazo para interposição de recurso da questão discursiva será dia 19 de 

novembro de 2019. 
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7.8. O resultado final da primeira fase será divulgado dia 22 de novembro, sendo o 

formulário enviado para e-mail criciuma@cieesc.org.br. 

7.9. O candidato poderá ter vista da sua folha de avaliação da entrevista pessoal dentro 

do prazo para apresentação de recurso. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Quando da divulgação da lista final dos aprovados, havendo mais de um 

candidato com a mesma pontuação, dar-se-á preferência àquele que obtiver a 

maior pontuação na prova discursiva. Permanecendo o empate, será classificado 

precedentemente o mais idoso. 

8.2 . Os candidatos aprovados serão chamados seguindo-se a ordem de 

classificação. 

8.3. A comprovação dos requisitos indispensáveis ao início das atividades será 

exigida após a realização do certame, por ocasião da celebração do contrato de 

estágio com o candidato aprovado. 

8.4. Os comunicados e demais informações relativas ao certame serão publicados 

pelo Centro de Integração Empresa Escola no sítio considerando-se notificados 

os candidatos inscritos. 

8.5. As convocações dos aprovados, de acordo com a existência das vagas, dar

se-ão por meio de contato pessoal, conforme informações constantes no banco 

de dados do CIEE, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato manter 

atualizados seus dados. 

8.6. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

8.7. Os casos omissos ou outros que vierem a surgir serão resolvidos pela DPU 

e o CIEE. 
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Criciúma, 29 de agosto de 2019. 

Defensor Público Federal 

Defensoria Pública da União em Criciúma/SC 




