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MUNICIPALIDADES E OUTROS

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, em sua 3ª sessão, realizada extraordinariamente no dia 27 de
fevereiro de 2004, com fundamento no art. 16, III da Lei Complementar Esta-
dual nº 95/97 – Lei Orgânica do Ministério Público, fixa as normas gerais para
formação das listas sêxtuplas prevista nos artigos 94, caput e 104, parágrafo
único, II, da Constituição Federal, com as seguintes disposições:

Art. 1º O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, ocorrendo vaga
em Tribunal a ser preenchida por membro do Ministério Público, fará publicar
edital, para os interessados requererem suas inscrições, no prazo de cinco dias.

Art. 2º Decorrido o prazo que trata o artigo anterior, o Presidente do Conselho
Superior do Ministério Público, em igual prazo, constituirá Comissão Eleitoral
composta de três membros do “Parquet”, para coordenar todo o processo de
inscrição, eleição, apuração e proclamação do resultado.

§ 1º O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará no Diá-
rio Oficial do Estado os nomes que escolher para integrar e presidir a Comissão
Eleitoral.

§ 2º O Presidente da Comissão Eleitoral poderá, se necessário, indicar até três
Promotores de Justiça de Entrância Especial para auxiliar nos trabalhos eleito-
rais, que serão convocados pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 3º O requerimento de inscrição previsto no art. 1º desta Resolução será
dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, protocolado e autuado no Protoco-
lo Geral do Ministério Público

§ 1º O Protocolo Geral fará imediata remessa dos processos de inscrição ao
Presidente da Comissão Eleitoral.

§ 2º O Presidente da Comissão Eleitoral, fazendo uso do critério de sorteio, fará
imediata distribuição dos processos de pedido de inscrição aos seus membros,
para relatar e apresentar voto, no prazo máximo de quarenta e oito horas,
devendo ser examinado o preenchimento dos requisitos das Constituições Fe-
deral e Estadual, das Leis Orgânicas Nacional e Estadual do Ministério Público e
desta Resolução.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no artigo anterior, o Presidente da Comissão
Eleitoral convocará, imediatamente, reunião para que todos os seus membros,
após oitiva do relatório e voto do Relator, decidam o pedido de cada inscrição.

§ 4º As decisões da Comissão Eleitoral, de deferimento ou indeferimento de
pedido de inscrição serão imediatamente publicadas no Diário Oficial.

§ 5º Das decisões de indeferimento de pedido de inscrição, caberá, no prazo de
cinco dias recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 6º Decididas as questões relacionadas às inscrições, o Conselho Superior do
Ministério Público designará dia e horário da eleição para formação da lista sêxtu-
pla, dando conhecimento através de publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 4º Os prazos previstos nesta Resolução são contados de acordo com o
art.174 da Lei Complementar Estadual nº 95/97 – Lei Orgânica do Ministério
Público.

Art. 5º A eleição realizar-se-á na sede do Ministério Público, mediante voto
secreto e pessoal de todos os Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça
em atividade, mediante convocação expedida pelo Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único. Cada eleitor poderá sufragar até seis nomes, dentre os candi-
datos inscritos.

Art. 6º O Presidente da Comissão Eleitoral providenciará urna eletrônica ou a
confecção das cédulas, devendo os nomes dos candidatos figurarem nelas por
ordem de antiguidade na carreira.

Parágrafo único. Em caso de voto manual, as cédulas serão rubricadas por to-
dos os integrantes da Comissão e depositadas na urna pelo votante.

Art. 7º Além dos membros da Comissão Eleitoral, dos seus auxiliares e do elei-
tor, na hora da votação, somente os candidatos poderão permanecer no local,
exercendo a fiscalização do pleito.

Art. 8º A apuração será pública e iniciar-se-á imediatamente após o encerra-
mento das eleições, sendo proclamados componentes da lista sêxtupla os seis
candidatos mais votados.

Parágrafo único. Em caso de empate participará da lista sêxtupla o candidato
mais antigo na classe ou, sendo igual a antiguidade, o mais idoso.

Art. 9º Lavrar-se-á ata circunstanciada da eleição, assinada pelo Presidente e
pelos membros da Comissão Eleitoral, em Livro próprio do Conselho Superior
do Ministério Público.

Art. 10. O Presidente da Comissão Eleitoral fará ao Presidente do Conselho
Superior do Ministério Público, imediata comunicação do resultado do pleito,
com a quantidade de votos por cada candidato recebida, mediante ofício.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público enca-
minhará ao Presidente do Tribunal onde ocorreu a vaga, a lista sêxtupla forma-
da, através de ofício.

Art. 11. Os trabalhos da Comissão Eleitoral serão secretariados pelo Secretário
do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 12. É obrigatório o comparecimento dos membros ativos do Ministério Pú-
blico à eleição, cumprindo-lhes diligenciar com antecedência para que não haja
prejuízo aos serviços.

§ 1º Caberá ao Conselho Superior do Ministério Público decidir em relação às
faltas.

§ 2º Perderá um dia de vencimento/subsídio o membro do Ministério Público
que tiver sua falta considerada injustificada pelo Conselho Superior do Ministé-
rio Público.

Art. 13. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, contando o
seu Presidente também com o voto de qualidade.

Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 27 de fevereiro de 2004.
JOSÉ MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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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 2/2012 – DPE/ES, DE 5 DE OUTUBRO DE 2012

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO torna pública a reti-
ficação do subitem 11.10.1, dos conteúdos referentes ao Direito do Idoso e
ao título do conteúdo de Legislação Organizacional da Defensoria Públi-
ca, objetos de avaliação dispostos no subitem 15.2.1, bem como a renumera-
ção dos subitens 11.10.3 a 11.10.7, em razão da inclusão dos subitens 11.10.2,
11.10.2.1 e 11.10.2.2 no Edital nº 1/2012 – DPE/ES, de 4 de setembro de
2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.
Torna pública, ainda, a inclusão dos objetos de avaliação referentes ao Direito

das Pessoas Portadoras de Deficiência e ao Direito da Mulher no subitem
15.2.1 do referido edital, que passam a ter a redação a seguir especificada,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital.
[...]
11.10.1 Para receber a pontuação relativa às alíneas A, B, C e D referente ao
exercício de atividade profissional, o candidato deverá atender a uma das se-
guintes opções:
[...]
11.10.2 Para receber pontuação relativa à alínea E, o candidato deverá
atender a uma das seguintes opções:
a) apresentação de certidão expedida por setor de pessoal do órgão, ou
certificado do executor do certame, em que constem cargo/emprego
concorrido; requisito do cargo/emprego, especialmente a escolarida-
de, e aprovação e/ou classificação.
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tadoras de deficiência. 6.1 Decreto Estadual nº 10.015/2000. 6.2 Acesso à Jus-
tiça. 6.3 Ministério Público. 6.4 A ação civil pública para a tutela jurisdicional
dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos das
pessoas portadoras de deficiência. 6.5 A ação civil pública para a tutela jurisdi-
cional dos direitos individuais das pessoas portadores de deficiência. 6.6 Lei
nº 10.048/2000 e  suas  alterações. DIREITO DA MULHER: 1 Convenção da
OIT 103/1953 (dispõe sobre a igualdade de remuneração pelo mesmo trabalho
entre mulheres e homens). 2 Convenção OIT nº 103/1966 (dispõe sobre o am-
paro à maternidade). 3 Convenção da OIT nº 183/1988 (estabelece a proteção
à maternidade, ampliando os dispositivos da Convenção nº 103/1966). 4 Con-
venção Belém do Pará, de 1994; Convenção Interamericana para Prevenir, Pu-
nir e Erradicar a Violência contra a Mulher; Convenção sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979; Convenção aprova-
da pela ONU em 1979, ratificada pelo Brasil em 1984, com reservas aos arts.
15, § 4º e 16, § 1º. 5 Convenção nº 189/2011, sobre o trabalho decente para as
trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. 6 Lei nº 12.314/2010, que altera
a Lei nº 10.683/2003, que dispõe sobre a organização da presidência da Repú-
blica e dos ministérios. 7 Lei nº 11.340/2006 (cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher - Lei Maria da Penha). 8 Lei
nº 10.778/2003  (estabelece a  notificação  compulsória,  no  território  nacional,
no caso de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos ou
privados). 9 Lei nº 11770/2008 (cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à
prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e
altera a Lei nº 8.212/1991). 10 Decreto Federal nº 7.052/2009 (regulamenta a
Lei nº 11.770/2008, que cria o Programa EMPRESA cidadão, destinado à pror-
rogação da licença-maternidade, no tocante a empregadas de pessoas jurídi-
cas). 11 Decreto Federal nº 6.690/2008 (institui o programa de prorrogação da
licença à gestante e à adotante, estabelece os critérios de adesão ao programa
e dá outras providências). 12 Decreto Federal nº 6.490/2008 (regulamenta ar-
tigos da Lei nº 11.530, que institui o Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania – PRONASCI). 13 Decreto Federal nº 5.390/05 (aprova o Pro-
grama Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM, institui o Comitê de arti-
culação e monitoramento e alterações posteriores). 14 Portaria nº 85/2010, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres (institui diretrizes para o enfrentamen-
to à violência contra as mulheres do campo e da floresta). 14.1 Portaria nº 34/
2008, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (institui a Câmara Técnica do
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher). 14.2 Portaria
Interministerial nº 2/2008 (institui o

Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais, que visa fortalecer orga-
nizações produtivas de trabalhadoras rurais através de políticas públicas de
apoio à produção e comercialização).
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS E LEGISLAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLI-
CA: [...]

Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral
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b) o candidato poderá, ainda, apresentar cópia de jornal impresso do
Diário Oficial com a publicação do resultado final do concurso, autenti-
cado em cartório, conforme subitem 11.8 deste edital, constando o car-
go ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a es-
colaridade exigida e a aprovação e/ou a classificação, com identifica-
ção clara do candidato.
11.10.2.1 Não  será  considerado  concurso  público  a  seleção  constituída
apenas de prova de títulos e/ou de análise de currículos e/ou de provas
práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas.
11.10.2.2 Não será considerado como comprovação de aprovação em
concurso, outros documentos senão aqueles citados no subitem 11.10.2
deste edital.
11.10.3 Para  receber pontuação  relativa  às  alíneas F e G, o candidato deverá
entregar o diploma do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de
mestrado, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC). Também será aceito certificado/declaração de
conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde que acompanhado do histó-
rico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas
em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do
julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a existência de
alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/
declaração não será aceito.
11.10.3.1 Para  curso de  doutorado  ou de mestrado  concluído  no exterior,  será
aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superi-
or no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado,
conforme o subitem 11.11 deste edital.
11.10.3.2 Outros  comprovantes  de  conclusão de  curso  ou  disciplina  não serão
aceitos como os títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
11.10.4 Para receber a pontuação relativa à alínea H, o candidato deverá entre-
gar o certificado de especialização, com carga horária de 360 horas, atestando
que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou
está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).
Também será aceita declaração da instituição responsável pela organização e
realização do curso de pós-graduação em nível de especialização acompanhada
do histórico escolar na qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cur-
sadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprova-
ção da monografia, atestando que o curso atende às normas da lei citada aci-
ma.
11.10.4.1 Caso o  certificado  não  comprove que  o  curso  de  especialização  foi
realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada
declaração da instituição, atestando que o curso atende à Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) ou às normas do CNE ou está de acordo
com as normas do extinto CFE.
11.10.5 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alínea I
do quadro de títulos, o candidato deverá entregar original ou cópia legível ca-
dastrada no ISBN, que deverá conter o nome do candidato, com autenticação
em cartório, nas páginas que constem a autoria exclusiva e o ISBN, de acordo
com a exigência.
11.10.6 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea J do
quadro de títulos, será aceito somente certificado emitido pelo responsável do
curso em que conste a carga horária e a aprovação no curso.
11.10.7 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea K do
quadro de títulos, será aceita somente declaração emitida pela Defensoria Pú-
blica que informe o período de realização do estágio.
[...]
DIREITO DO IDOSO: [...] 2 Decreto Federal nº 1.948/1996 e alterações.
Decreto Federal 4.227 de 2002.
[...]
DIREITO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: 1 Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 30
de março de 2007, ratificada, no âmbito do direito interno, pelo Decreto Legis-
lativo nº 186/2008. 2 A constitucionalização dos direitos das pessoas portado-
ras de deficiência. 2.1 A política nacional para a integração das pessoas porta-
doras de deficiência. 2.1.1 Diretrizes, objetivos e instrumentos. 3 Lei nº 7.853/
1989 e Decreto nº 3.298/1999, com suas alterações posteriores. 3.1 As res-
ponsabilidades do Poder Público: educação, saúde, formação profissional e do
trabalho, recursos humanos, edificações, criminalização do preconceito. 3.2 As
categorias de deficiência: física, auditiva, visual, mental, múltipla. 3.2.1 A pri-
oridade de atendimento. 4 Lei nº 10.048/2000 e suas alterações posteriores.
4.1 Acessibilidade: Lei 10.098/2000. 5 Decreto nº 5.296/2004 e alterações pos-
teriores. 6 Reserva de cargos e empregos públicos estaduais para pessoas por-

O Sudefensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado,

RESOLVE:
ALTERAR as férias dos Defensores Públicos, conforme segue:

Vitória, 18 de outubro de 2012.

Saulo Alvim Couto
Subdefensor Público Geral (em exercício)
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