
 

 
 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

Edifício Sede – Trav. Pe. Prudêncio, 154, 6º andar, Campina, Belém/PA 

 

EDITAL Nº 04, DE 11 DE AGOSTO DE 2021. 
 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 8º, XI e XVIII da Lei Complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; CONSIDERANDO que incumbe à Defensoria Pública, como expressão e 
instrumento do regime democrático, a promoção dos direitos humanos, conforme dispõe o art. 
134, caput, da Constituição Federal da República; CONSIDERANDO o déficit de Membros no 
corpo funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, o que impede a plena atuação do 
órgão em todo o território do Estado do Pará; CONSIDERANDO que uma das formas de se 
compensar a ausência de Defensores Públicos em Comarcas do Estado é por meio de mutirão 
de atendimento; CONSIDERANDO a atuação do programa permanente desta instituição, 
denominado Balcão de Direitos, em ações de cidadania no interior do Estado; CONSIDERANDO, por 
fim, as dificuldades sociais e geográficas presentes na Região Araguaia do Estado do Pará, 
condições estas que dificultam o acesso por parte da população aos serviços básicos de 
cidadania, saúde e atendimentos jurídicos; torna público o presente EDITAL tendo por 
finalidade a abertura de consulta aos Membros da Defensoria Pública que tenham interesse em 
participar de Ação de Cidadania a ser realizada na Região Araguaia, no período de 06 de 
setembro de 2021 a 03 de outubro de 2021. 

1. Do objeto: 

1.1. O presente edital tem por objeto abrir consulta aos Membros da Defensoria Pública do 
Estado do Pará quanto ao interesse em participar de Ação de Cidadania denominada 
“EXPEDIÇÃO ARAGUAIA: CIDADANIA POR TODO O PARÁ”, a ser realizada na Região Araguaia do 
Pará no período de 06 de setembro de 2021 a 03 de outubro de 2021, para atendimento 
jurídico e oferta dos serviços do Programa Balcão de Direitos à população local. 

1.2. A ação obedecerá ao seguinte cronograma: 

Município Deslocamento Dias de Atendimento Deslocamento 

Parauapebas 06/09 e 07/09 08 e 09/09 10/09 

São Félix do Xingu 10/09 11 e 12/09 13/09 

Água Azul do Norte 13/09 14 e 15/09 16/09 

Pau D’arco 16/09 17 e 18/09 19/09 

Redenção 19/09 20 e 21/09 22/09 

Cumaru do Norte 22/09 24 a 26/09 27/09 

Santa Maria das Barreiras 27/09 28 a 30/09 01 a 03/10 (Belém) 

 

2. Das vagas: 
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2.1 A Expedição Araguaia funcionará com 2 (duas) equipes, divididas entre os períodos de 
06.09.2021 a 19.09.2021 e 19.09.2021 a 03.10.2021. 

2.2. Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas para a participação concorrente de Membros 
ocupantes das classes inicial, intermediária e final, para realização de atendimento jurídico na 
referida ação, divididas da seguinte forma: 

a) 2 (duas) vagas para o período de 06.09.2021 a 19.09.2021 (Parauapebas, São Félix do Xingu, 
Água Azul do Norte e Pau D’arco); 

b) 2 (duas) vagas para o período de 19.09.2021 a 03.10.2021 (Redenção, Cumaru do Norte e 
Santa Maria das Barreiras). 

2.3. Os interessados poderão se inscrever para ambos os períodos, devendo indicar a ordem de 
preferência. 

2.4. Em caso de não preenchimento de todas as vagas, poderão os Membros inscritos 
participar de ambos os períodos. 

3. Das manifestações e do prazo: 

3.1. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas por correio eletrônico ao 
endereço de e-mail gabinete@defensoria.pa.def.br até o dia 19 de agosto de 2021. 

3.2. Para identificação, no campo “Assunto” da mensagem, o interessado deverá redigir: 
“MANIFESTAÇÃO – EXPEDIÇÃO ARAGUAIA”. 

3.3. No corpo da mensagem, o interessado deverá informar: 

a) Nome completo; 

b) Lotação; 

c) O (s) Período (s) que deseja participar, devendo especificar ordem de preferência ao indicar 
mais de 1 (um) período. 

3.3.1. Ainda no corpo da mensagem, poderá o Membro informar de seu interesse em 
participar de ambos os períodos, para fins da hipótese descrita no item 2.4. 

4. Da seleção: 
 
4.1. Os interessados serão selecionados mediante o critério de antiguidade, inclusive no que 
tange à preferência dos períodos indicados por cada Membro. 
 
4.2. O rol de interessados/selecionados será publicado na intranet. 
 
5. Das disposições gerais: 
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5.1. Os participantes farão jus a diárias, no quantitativo estimado de: 1º PERÍODO - 13 diárias e 
meia, totalizando R$ 3.318,97 (três mil, trezentos e dezoito reais e noventa e sete centavos); 2º 
PERÍODO - 14 diárias e meia, totalizando R$ 3.564,82 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro 
reais e oitenta e dois centavos), quantitativos estes que podem variar a depender da logística 
de transporte. 
 
5.2 Os participantes farão jus a passagens, a depender do caso. 
 
5.2 Os participantes não farão jus a folgas compensatórias. 
 
6. Dos casos omissos e das disposições finais: 
 
6.1. Os casos omissos serão decididos pela Defensoria Pública-Geral. 
 
6.2. O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação oficial. 
 

Belém, 11 de agosto de 2021. 

 
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO 
Defensor Público-Geral do Estado do Pará 
Documento assinado eletronicamente 


