
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 01/2023

A Comissão Coordenadora torna pública a retificação do edital supracitado, que estabelece as

normas e prazos para seleção no Curso de Defensores e Defensoras Populares realizado pela

Prefeitura da Cidade do Recife, através da Secretaria de Segurança Cidadã, a Defensoria

Pública do Estado de Pernambuco e a Defensoria Pública da União, conforme Resolução n°

07 de 17 de Junho de 2020 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado e Termo

de Cooperação celebrado entre as instituições referidas.

1. No item 2.5, onde se lê “A inscrição será realizada no período de 01 (um) de fevereiro

de 2023 a 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2023, pela internet, nos sítios das

instituições parceiras www.defensoria.pe.def.br , da Defensoria Pública da União

www.dpu.def.br e da Prefeitura do Recife ( www.recife.pe.gov.br), onde será preenchido um

formulário eletrônico ao qual deverão ser anexados fotocópia simples de documento de

identidade com foto, CPF, comprovante de residência e, se possível,  declaração de

participação emitida por associação, fundação, sindicato, partido político, igreja ou outra

organização da sociedade civil, podendo ser utilizado o modelo disponibilizado no Anexo I;”

LEIA-SE:

2.5 A inscrição será realizada no período de 01 (um) de fevereiro de 2023 a 08 (oito) de

março de 2023, pela internet, nos sítios das instituições parceiras

www.defensoria.pe.def.br , da Defensoria Pública da União www.dpu.def.br e da Prefeitura

http://www.defensoria.pe.def.br/
http://www.dpu.def.br
http://www.defensoria.pe.def.br/
http://www.dpu.def.br


do Recife ( www.recife.pe.gov.br), onde será preenchido um formulário eletrônico ao qual

deverão ser anexados fotocópia simples de documento de identidade com foto, CPF,

comprovante de residência e, se possível,  declaração de participação emitida por associação,

fundação, sindicato, partido político, igreja ou outra organização da sociedade civil, podendo

ser utilizado o modelo disponibilizado no Anexo I;

2. No item 3, que estabelece a tabela com o cronograma, onde se lê

3.  DO CRONOGRAMA

PERÍODO ETAPAS

01/02/2023 Publicação do Edital

01/02/2023 a 24/02/2023 Inscrição dos candidatos

03/03/2023 Divulgação do resultado preliminar

04/03/2023 a 05/03/2023 Recursos do resultado preliminar

07/03/2023 às 17h Divulgação do resultado final

08/03/2023 Período de matrícula e início das aulas

14/06/2023 Encerramento do curso

LEIA-SE:

3.  DO CRONOGRAMA

PERÍODO ETAPAS

01/02/2023 Publicação do Edital

01/02/2023 a 08/03/2023 Inscrição dos candidatos

17/03/2023 Divulgação do resultado preliminar



18/03/2023 a 19/03/2023 Recursos do resultado preliminar

20/03/2023 às 17h Divulgação do resultado final

21/03/2023 Período de matrícula

22/03/2023 Início das aulas

05/07/2023 Encerramento do curso

3. No item 4.1, onde se lê “As matrículas serão efetuadas presencialmente na recepção geral

do Compaz Dom Hélder Câmara no dia 08 de março de 2023, das 08h00 às 22h00,

devendo-se comparecer ao local para matrícula com o RG, CPF e comprovante de

residência.”

LEIA-SE

4.1. As matrículas serão efetuadas presencialmente na recepção geral do Compaz Dom

Hélder Câmara no dia 21 de março de 2023, das 08h00 às 17h00, devendo-se comparecer ao

local para matrícula com o RG, CPF e comprovante de residência.

Recife, 24 de fevereiro de 2023.
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