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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA 
CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 

EDITAL Nº 02/2014 - DE RETIFICAÇÃO 

 

 
 
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Paraíba – CSDPE-PB, no uso das atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no art. 134, §1º, da Constituição Federal, no art. 140, parágrafo único, da Constituição Estadual da Paraíba, e nos arts. 18, 
XXXI, 26, XII, 55, 56, 57, 58, 59, 71, parágrafo único, e 159, todos da Lei Complementar Estadual nº 104, de 23 de maio de 2012, bem 
como o que prescreve a Deliberação CSDP nº 001, de 19/06/2014, de 18 de junho de 2014, torna pública a divulgação do Edital nº 
02/2014, de Retificação, nos seguintes termos: 
 
1. A alíena “f” do item 1 do Capítulo II do Edital nº 01/2014 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“f) contar, na data da posse, 3 (três) anos, no mínimo, de prática profissional na área jurídica, devidamente comprovada, 
considerando-se como atividade jurídica: (a) atividade exercida com exclusividade por bacharel em Direito; (b) efetivo exercício 
da advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado, em causas ou 
questões distintas; (c) exercício de cargos, funções ou empregos, inclusive de magistério superior, que exija a utilização 
preponderante de conhecimento jurídico; (d) exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, 
varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, por, no mínimo, 16 horas mensais e durante um ano; (e) 
exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios; (f) cursos de pós-graduação na área jurídica 
reconhecidos pelas Escolas Nacionais de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados, membros do Ministério Público ou da 
carreira de Defensor Público, desde que integralmente concluídos com aprovação; (g) cursos de pós-graduação na área 
jurídica reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), desde que integralmente concluídos com aprovação (art. 
134, §4º, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 80/2014);” 

 
2. O item 2.1 do Capítulo VIII do Edital nº 01/2014 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“2.1. A Prova de Tribuna, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em sessão pública e versará sobre temas de 
Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Civil e Direito Processual Civil.” 

 
3. O item 2.2 do Capítulo VIII do Edital nº 01/2014 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“2.2. As datas da realização das provas de tribuna, previstas para os dias 20/03/2015 a 24/03/2015, serão confirmadas 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado e divulgadas no site institucional da Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(www.defensoria.pb.gov.br) e no site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas.” 

 
4. As alterações de que trata este edital surtirão seus efeitos retroativos a partir da data da publicação do Edital nº 01/2014, ocorrida 
em 27 de junho de 2014. 
 
5. Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital nº 01/2014. 
 

 
João Pessoa/PB, 01 de julho de 2014. 

 
 

Jaime Ferreira Carneiro 
Subdefensor Público-Geral do Estado 

Vice-Presidente do CSDP/PB  
 

 


