ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O
CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL Nº 15/2013 – DPE/ES, DE 21 DE JUNHO DE 2013
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO torna públicos o resultado final na
prova oral de tribuna dos candidatos sub judice, convocados por meio do Edital nº 13/2013 – DPE/ES,
de 9 de maio de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, e a convocação para a
avaliação de títulos dos candidatos sub judice, referentes ao concurso público para provimento de
vagas para o cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo.
1 DO RESULTADO FINAL NA PROVA ORAL DE TRIBUNA DOS CANDIDATOS SUB JUDICE
1.1 Resultado final na prova oral de tribuna dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova oral de tribuna.
10001667, Claudia Alexandra Dolabella Pessanha, 9.33 / 10003014, Keyla Marconi da Rocha Leite, 9.58 /
10002963, Luiza Lacerda Bogado, 8.83 / 10001439, Marina Kaori Pinheiro, 7.83.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
2.1 Convocação para a avaliação de títulos de candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10003014, Keyla Marconi da Rocha Leite / 10002963, Luiza Lacerda Bogado / 10001439, Marina Kaori
Pinheiro.
3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
3.1 Os candidatos convocados para a avaliação de títulos disporão dos dias 25 e 26 de junho de 2013, no
horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega dos títulos, no
EEEM Professor Fernando Duarte Rabelo – Instituto de Educação, Praça Cristóvão Jacques, nº 260,
Praia de Santa Helena, Vitória/ES.
3.2 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 11 do
Edital nº 1/2012 – DPE/ES, de 4 de setembro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito
Santo.
3.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local
estipulados no edital de abertura e neste edital.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova oral de tribuna dos
candidatos sub judice listados no subitem 1.1 deste edital estarão à disposição dos candidatos a partir
da
data
de
25
de
junho
de
2013,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_es_12_defensor.
4.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros
fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
4.3 O resultado provisório na avaliação de títulos dos candidatos sub judice listados no subitem 2.1
deste edital será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e divulgado na internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_es_12_defensor, na data provável de 2
de julho de 2013.

Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral

