DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO
CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE SEGUNDA CATEGORIA DA CARREIRA DE DEFENSOR
PÚBLICO FEDERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EDITAL Nº 14 – DPU, 26 DE MAIO DE 2015
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CSDPU), em atenção à decisão
proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0008240-79.2015.4.01.3300, em andamento na 11ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, torna pública a retificação da alínea B do quadro do
subitem 11.3 e do subitem 11.9.2 do Edital nº 1 – DPU, 31 de outubro de 2014, conforme a seguir
especificado.
[...]
11.3 [...]
Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos
Alínea
[...]
B

B.1

Título

Valor de cada
título

[...]
[...]
O efetivo exercício da advocacia, inclusive a voluntária e a 2,00 pontos para
popular, do cargo de Magistrado ou de membro do Ministério
cada ano
Público.
completo
Exercício profissional de atividades eminentemente jurídicas,
privativas do bacharel em Direito em cargo, emprego e função
pública ou exercício de atividades eminentemente jurídicas,
privativas do bacharel em Direito em cargo, emprego na área
privada. Excetuados as atividades pontudas nas alíneas A, B e
D.

[...]

[...]
Total máximo de pontos

[...]

Valor
máximo
[...]

12,00

[...]
100,00

[...]
11.9.2 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nas alíneas B e B.1 do quadro do
subitem 11.3 deste edital, o candidato deverá entregar, para cada período de um ano de atividade
jurídica decorrente da militância na advocacia, cópias de, no mínimo, cinco trabalhos forenses
efetivamente protocolados, com prova de autoria, sendo que, em caso de sustentação oral, a
comprovação far-se-á através de certidão do cartório do tribunal e/ou por cópias da imprensa oficial
com menção do nome do candidato junto ao da parte.
[...]
HAMAN TABOSA DE MORAES E CÓRDOVA
Defensor Público-Geral Federal e Presidente do CSDPU

