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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Sexta-feira, 09 de Novembro de 2012

MUNICIPALIDADES E OUTROS

YURIE CABRAL, a partir de 31/10/2012, referente ao período aquisitivo
de 12/08/2011 a 11/08/2012, com o  dire it o de poder  gozá-las
oportunamente, conforme Procedimento MP/Nº 44176/2012.

PORTARIA Nº 5.875 de 08 de novembro de 2012.
SUSPENDER, por necessidade do serviço, as férias do servidor GIOVANI
TIUSSI BROSEGHINI, a partir de 01/11/2012, referente ao período
aquisitivo de 12/11/2011 a 11/11/2012, com o direito de poder gozá-las
oportunamente, conforme Procedimento MP/Nº 44614/2012.

REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 59372184/2012

Pregão Eletrônico nº022/2012

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo torna pública, de acordo
com o Decreto Estadual nº. 1.790-R, a celebração da Ata de Registro de
Preços decorrente do Pregão 022/2012.
Objeto: Registro de Preço para a confecção de placa de identificação
externa.
Contato  para esclarecimentos e adesão  a AT A:  E- Mail:
compras@dp.es.gov.br. Tel: 27 3222-7191
Órgão Gerenciador: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Ata nº 003/2012
Empresa: D.M.I INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um)
ano, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua
prorrogação.

Vitória, 08 de novembro de 2012.

GILMAR ALVES BATISTA
Defensor Público Geral

Protocolo 93912
_______________________________________________________________________

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 3/2012 – DPE/ES, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO torna público
que o horário e os  locais de aplicação da prova objetiva, referente ao
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva para o cargo de Defensor Público Substituto do Estado Espírito
Santo – nível I, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_es_12_defensor, devendo o can-
didato observar os procedimentos a seguir estabelecidos para a verifica-
ção de seu local de provas e para a realização dessas.
1 A prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 18 de
novembro de 2012, às 14 horas (horário local).
2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_es_12_defensorpara verificar o
seu local de provas, por meio de consulta individual, devendo, para tan-
to, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar
as provas no local designado na consulta individual disponível no ende-
reço eletrônico citado acima.
3O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabrica-
da em material transparente, do comprovante de inscrição e do docu-
mento de identidade original.
4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das
provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais  como:
máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones ce-
lulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pendrive, mp3player
ou s imilar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
bip, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos es-
curos, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como

chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/
ou borracha.
4.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização das provas, o
candidato não leve nenhum dos objetos citados no item anterior.
4.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização
das provas, nem por danos neles causados.
5No dia de realização das provas, o candidato deve observar todas as
instruções contidas nos itens8 e 14 do Edital nº 1/2012– DPE/ES, de 4 de
setembro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito San-
to, divulgado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
dpe_es_12_defensor.

Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral

Protocolo 93983
_________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 5.876 de 08 de novembro de 2012.
SUSPENDER, por necessidade do serviço, as férias da servidora ALINE
GASPAR RIBEIRO MAGRO, a partir de 30/10/2012, referente ao período
aquisitivo de 01/03/2011 a 29/02/2012, com o direito de poder gozá-las
oportunamente, conforme Procedimento MP/Nº 44179/2012.

Vitória, 08 de novembro de 2012.
DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS
GERENTE-GERAL

Protocolo 94251

Vitória, 07 de novembro de 2012.

Vinícius Chaves de Araújo
Subdefensor Público Geral

Protocolo 94050

O Sudefensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado,

RESOLVE:

ALTERAR as férias dos Defensores Públicos, conforme segue:


