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EDITAL Nº 01, DE 27 DE JULHO DE 2020 
 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições 

conferidas pelo art. 8º, IV e XXIII da Lei Complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 

2006, tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, 

torna público o presente EDITAL para submissão de projetos que serão financiados 

pelo Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP), até limite 

global no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

1. Do objeto  

1.1. O presente edital tem por objeto o chamamento de membros e servidores da 

Defensoria Pública do Estado do Pará para apresentação de projetos que versem sobre 

o desenvolvimento e ao fortalecimento da atividade da Instituição, bem como que 

incentivem políticas de proteção à cidadania e o acesso à justiça dos legalmente 

necessitados. 

2. Das condições de participação do proponente 

2.1. O (a) proponente deverá ser obrigatoriamente membro ou servidor efetivo da 

Defensoria Pública do Estado do Pará. 

2.2. É vedada a participação dos membros e servidores lotados: 

I - no Gabinete da Defensoria Pública-Geral; 

II - na Diretoria Administrativa e Financeira;  

III - no Núcleo Jurídico da Defensoria Pública. 

2.3. O (a) proponente deverá ser o (a) coordenador (a) das ações, sendo responsável pela 

implantação, execução, acompanhamento e prestação de contas. 

3. Dos procedimentos e documentos necessários à submissão de projetos. 

3.1. Para apresentação de projetos, os (as) proponentes deverão preencher formulário 

padronizado constante no Anexo Único deste Edital, acrescido da documentação de que 

trata o item 3.2, bem como apresentar Proposta de Trabalho.  

3.2. No ato da inscrição, o (a) proponente deverá anexar a seguinte documentação: 

I - documento de identificação com foto; 

II - cadastro de pessoa física (CPF); 
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III - comprovante de residência; 

IV - comprovante de vínculo com a DPE; 

V - certidão negativa de débitos com as Receitas Federal e Estadual. 

3.3. A Proposta de Trabalho deverá conter as seguintes informações:  

I - Justificativa: o (a) proponente deverá informar a caracterização do projeto 

apresentado e sua adequação com as finalidades do Fundo Estadual da Defensoria 

Pública, a viabilidade do projeto, o problema a ser resolvido, bem como quais serão os 

resultados esperados. Ainda na justificativa, o (a) proponente deverá apresentar 

informações referentes aos critérios de seleção preliminar das propostas, quais sejam, a 

distribuição regionalizada do projeto, a sustentabilidade do projeto, o impacto social do 

projeto e a diversificação dos projetos.  

II - Objeto da Proposta de Trabalho: o (a) proponente deverá informar o objeto 

central do projeto, de forma genérica e abrangente, de modo a permitir eventuais ajustes 

na execução de suas atividades.  

III - Vigência: o (a) proponente deverá informar o período necessário para consecução 

dos objetivos previstos no projeto, entre o período mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 

(dois) anos.  

IV - Valores: o (a) proponente deverá informar os recursos financeiros necessário para 

a consecução dos objetivos previstos no projeto, até o montante de R$ 70.000,00 

(setenta) mil reais. 

V - Cronograma Físico (Cronograma de Execução): o (a) proponente deverá 

delimitar as metas do projeto, ou seja, as ações necessárias para que sejam cumpridos os 

objetivos específicos do projeto. 

VI - Prestação de Contas: Cabe à (ao) proponente a responsabilização pela prestação 

de contas dos projetos a que tenha submetido. 

3.4. O formulário padronizado e a proposta de trabalho deverão ser enviados pelo (a) 

proponente através do endereço de E-mail gabdpg@gmail.com até a data de 

14/08/2020. 

4. Da seleção das propostas 

4.1. As propostas serão analisadas e selecionadas pelo Conselho Diretor do FUNDEP, 

discriminados no art. 4º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005.  

4.2. Para maior lisura na avaliação das propostas, não haverá qualquer identificação 

nominal dos (as) participantes no texto da Proposta de Trabalho. 

mailto:gabdpg@gmail.com
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5. Dos prazos e do modo de submissão  

5.1. O prazo para encaminhamento dos projetos ocorrerá até a data de 14/08/2020, 

através do endereço de E-mail gabdpg@gmail.com, mediante apresentação de Proposta 

de Trabalho e do formulário constante no Anexo Único do presente Edital. 

6. Da divulgação dos resultados 

6.1. A divulgação do resultado da avaliação dos projetos será feita via intranet, por meio 

do portal institucional da Defensoria Pública, nos prazos estabelecidos no cronograma 

deste Edital. 

7. Dos casos omissos e das disposições finais 

7.1. Os casos omissos serão decididos pela presidência do Fundo Diretor do FUNDEP. 

7.2. O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação oficial. 

Belém, 27 de julho de 2020. 

 

 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 

Defensor Público-Geral do Estado do Pará 

Documento assinado eletronicamente 

  

mailto:gabdpg@gmail.com


 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Página 4 de 4 
 

ANEXO ÚNICO 

Formulário de Inscrição
1
 

Nome Proponente:  

Vínculo:  Matrícula nº:  

Cargo/Função:   

Identidade nº:  CPF nº:  

Endereço:  Bairro:  

Telefones:  E-mail:  

Título do Projeto:  

Objeto da Proposta de Trabalho:  

 

 

 

Eu,________________________________, ocupante do cargo de _________________ 

Matrícula nº _____________, venho requerer minha inscrição no Edital de Submissão 

de Projetos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, com base no Edital 

nº 01, de de 2020, ao mesmo tempo em que me comprometo a apresentar cópia de 

todos os documentos listados no presente edital, sob pena de ser desclassificado (a) 

automaticamente, na ausência dos documentos enumerados no item 3.2. Assim como 

me responsabilizo pelas informações contidas neste requerimento e aceito todos os 

termos expressos no Edital de Submissão. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belém, ____de ______________de 2020. 

 

_______________________________ 

Proponente 

                                                           
1 Nos termos do item 4.2., não haverá qualquer identificação nominal dos (as) proponentes no texto da Proposta de Trabalho. As 

informações deverão constar apenas neste formulário de inscrição. 


