Defensoria Pública-Geral da União
Edital de Retificação, de 19 de janeiro de 2010.
O Defensor Público-Geral Federal torna pública a retificação da nomenclatura do cargo de Defensor
Público Federal no Edital de Abertura do 4º Concurso Público para ingresso no cargo de Defensor Público
Federal de Segunda Categoria da Carreira de Defensor Público Federal, de 31 de dezembro de 2009, bem
como dos subitens 2.2, 4.4.1.1, 5.12, 7.2, 7.3, 8.3, 13.1.3 e 13.4, do quadro constante no subitem 7.1, e da
alínea “f” do subitem 10.3, do referido edital, conforme a seguir especificado.
Onde se lê:
Defensor Público da União
Leia-se:
Defensor Público Federal
(...)
2.2 O subsídio do cargo de Defensor Público Federal de Segunda Categoria é de R$ 14.549,53.
(...)
4.4.1.1 O candidato disporá de três dias a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para
contestar o indeferimento, pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via Sedex, citados no subitem 17.4
deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
(...)
5.12 Não ter antecedentes criminais.
(...)
7.1 Serão aplicadas prova objetiva preliminar, provas discursivas específicas e provas orais abrangendo os
objetos de avaliação (habilidades e conhecimentos) constantes do item 18 deste edital e, ainda, avaliação
de títulos, conforme o quadro a seguir.
NÚMERO DE
CARÁTER
PROVA/TIPO
ÁREA DE CONHECIMENTO
ITENS
Direito Civil, Direito Processual
Grupo I Civil e Direito Internacional
50
Privado
Direito Penal, Direito Processual
Grupo II Penal, Direito Penal Militar e
50
ELIMINATÓRIO
(P1) Objetiva preliminar
Direito Processual Penal Militar
E
CLASSIFICATÓRIO
Direito do Trabalho, Direito
Processual do Trabalho, Direito
Grupo III Previdenciário, Direito
50
Tributário, Direito
Administrativo e Direito Eleitoral

1

Grupo IV

Grupo I

Grupo II

(P2) Discursivas
específicas

Grupo III

Grupo IV

Peça
judicial

(P4) Avaliação de títulos

Grupos I, II, III e IV

Direito Civil e Direito Processual
Civil
Direito Penal e Direito
Grupo II
Processual Penal
Direito do Trabalho, Direito
Grupo III Previdenciário e Direito
Administrativo
Direito Constitucional e
Grupo IV Princípios Institucionais da
Defensoria Pública
–
Grupo I

(P3) Orais

Direito Internacional Público,
Direito Constitucional, Direitos
Humanos, Princípios
Institucionais da Defensoria
Pública e Noções de Filosofia,
Ciência Política e Sociologia
Direito Civil, Direito Processual
Civil e Direito Internacional
Privado
Direito Penal, Direito Processual
Penal, Direito Penal Militar e
Direito Processual Penal Militar
Direito do Trabalho, Direito
Processual do Trabalho, Direito
Previdenciário, Direito
Tributário, Direito
Administrativo e Direito Eleitoral
Direito Internacional Público,
Direito Constitucional, Direitos
Humanos, Princípios
Institucionais da Defensoria
Pública

50

–

–

ELIMINATÓRIO
E

–

CLASSIFICATÓRIO

–

–
–
–
–

ELIMINATÓRIO
E
CLASSIFICATÓRIO

–
–

CLASSIFICATÓRIO

7.2 A prova objetiva preliminar terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 6 de março de
2010, no turno da manhã, e as questões referentes aos grupos I e II das provas discursivas específicas terão
a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 6 de março de 2010, no turno da tarde.
7.3 A peça judicial terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 7 de março de 2010, no
turno da manhã, e as questões referentes aos grupos III e IV das provas discursivas específicas terão a
duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 7 de março de 2010, no turno da tarde.
(...)
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8.3 Será considerado aprovado na prova objetiva preliminar o candidato que alcançar, no mínimo, 30% do
total geral de pontos.
(...)
10.3 Nos termos do artigo 17 da Resolução nº 36 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, as
provas exigidas no subitem 10.2 dar-se-ão da seguinte forma:
(...)
f) para comprovação de que não registra antecedentes criminais, por certidões das Justiças Federal,
Eleitoral e Estadual, relativas à distribuição e resultado das ações penais;
(...)
13.1.3 Será considerado aprovado na prova objetiva preliminar o candidato que alcançar, no mínimo, 30%
do total geral de pontos da prova objetiva.
(...)
13.4 Serão convocados para as provas orais os 332 candidatos da listagem geral e os 18 candidatos da
listagem de portadores de deficiência mais bem classificados no somatório das notas da prova objetiva e
das provas escritas específicas, incluindo-se a peça judicial, e que tiverem sua inscrição definitiva deferida,
respeitados os empates na última posição.
(...)
Torna pública, ainda, em virtude das retificações acima, a abertura do prazo para solicitação de
devolução da taxa de inscrição, conforme procedimentos a seguir.
1 Os candidatos poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição no endereço eletrônico do
CESPE/UnB, http://www.cespe.unb.br/concursos/dpu2010, em link específico, entre 10 horas do dia 25 de
janeiro de 2010 e 23 horas e 59 minutos do dia 3 de fevereiro de 2010, observado o horário oficial de
Brasília/DF, devendo, para tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados
bancários e demais dados do concurso solicitados no sistema.
2.1.1 Os candidatos que não possuírem conta-corrente prestarão as informações solicitadas no link acima e
deverão deixar em branco as informações relativas aos dados bancários.
2.1.2 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta-corrente serão
disponibilizadas para saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao
caixa apresentando o seu CPF.
2.1.3 Não serão devolvidas taxas de inscrições em contas de terceiros. A conta-corrente é pessoal e
intransferível.
2.1.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 3 de março de 2010.
Torna pública, por fim, a inclusão de postos de inscrições no subitem 6.3 do Edital de Abertura do 4º
Concurso Público para ingresso no cargo de Defensor Público Federal de Segunda Categoria da Carreira de
Defensor Público da União, de 31 de dezembro de 2009, conforme a seguir especificado.
(...)
6.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o CESPE/UnB disponibilizará local com
acesso à Internet, nos endereços abaixo, no período entre 10 horas do dia 5 de janeiro de 2010 e 23 horas
e 59 minutos do dia 3 de fevereiro de 2010 (horário oficial de Brasília/DF), observados o dia e o horário de
atendimento de cada estabelecimento.
UF
AL

CIDADE
Maceió

LOCAL
Battosoft Lan House

ENDEREÇO
Travessa Panair, nº 127 – Vergel

3

AM

Manaus

BlackOut Lan House

GO
PR
RO

Goiânia
Microlins – Centro II
Curitiba
Microlins Curitiba Centro II
Porto Velho Microlins

Avenida Dublim, Centro Comercial Barra Center 2, nº 1.040,
Conjunto Campos Elíseos – Planalto
Quadra 52, Lote 46, Rua 6, nº 356, 1º Andar – Centro
Rua Saldanha Marinho, nº 30, 2º Andar – Centro
Avenida Campos Sales, nº 2.283 – Centro

JOSÉ RÔMULO PLÁCIDO SALES
Defensor Público-Geral Federal
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