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Edital no 01-2019/NEP/DPE-MA 
 
I PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO FORENSE DO NÚCLEO 
DE EXECUÇÃO PENAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO SELETIVO, BRUNO DIXON 
DE ALMEIDA MACIEL, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
aos interessados e ao público em geral que estão abertas as 
inscrições para o I Processo Seletivo para Estágio do Núcleo de 
Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 
objetivando o preenchimento de 02 (DUAS) vagas e formação de 
cadastro de reserva, das quais 5% (cinco por cento) destinam-se a 
pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos do inciso 
VIII do art. 37 da CF, obedecendo às seguintes disposições: 
 
1. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
1.1. Serão aceitas inscrições de candidatos que estejam matriculados 
no curso de Direito a partir do 4º semestre ou seu equivalente, 
em caso de curso anual. Caso aprovado, somente poderão ser 
admitidos como estagiários se, no momento da convocação, 
preencherem o requisito de estarem regularmente 
matriculados entre o 5º e o 8o período. 
Poderão inscrever-se no certame os acadêmicos do Curso de Direito, 
das instituições de ensino oficial ou reconhecida, situadas na capital e 
conveniadas com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, quais 
sejam: CEST, FACAM, FACULDADE ESTÁCIO SÃO LUÍS, UEMA, UFMA, 
FACULDADE PITÁGORAS, UNDB, FAMA, INSTITUTO FLORENCE, IESF, 
IMEC E UNICEUMA.  
 
2. DAS VAGAS E DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para 
preencher 02 (DUAS) vagas e formação de cadastro de reserva para 
vagas que porventura venham a surgir, durante o período de sua 
validade; 
2.2. A aprovação no seletivo não gera direito subjetivo à convocação, 
que ocorrerá de acordo com a conveniência e necessidade da 
DPE/MA;  
2.3. O estágio terá a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00;  
2.4. Aos portadores de deficiência serão garantidas condições 
especiais necessárias à sua participação no seletivo. Se não houver 

https://defensoria.ma.def.br/dpema//index.php/Publicacoes/view_processo_seletivo/106
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candidato nessa condição, inscritos ou aprovados, os cargos serão 
destinados aos demais candidatos;  
2.5. Os demais habilitados não convocados comporão cadastro de 
reserva, para eventual convocação, de acordo com a necessidade do 
serviço e a critério exclusivo do Núcleo de Execução Penal da 
Defensoria Pública.  

3. DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

3.1. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que surgirem 
no programa de estágio da DPE/MA, durante o período de validade do 
processo seletivo, às pessoas portadoras de deficiência, facultados 
pelo inciso VIII do art. 37 da CF, desde que a deficiência seja 
compatível com as condições de estágio exigidas pelo órgão; 
3.2. Os candidatos portadores de deficiência, para se beneficiarem da 
reserva de vagas deverão declarar, no requerimento de inscrição, a 
natureza e o grau de incapacidade que apresentam devendo, ainda, 
juntar atestado médico que mencione a classificação internacional de 
doenças – CID;  
3.2.1. Deverão também nesta oportunidade, requerer, por escrito, os 
benefícios constantes do art. 4º do Decreto Federal nº 9.508/2018; 
3.3. A solicitação de atendimento diferenciado acima referida será 
atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e razoabilidade, 
sendo comunicado o seu deferimento ao candidato;  
3.4. Serão adotadas todas as providências que façam necessárias a 
permitir o fácil acesso de candidatos portadores de deficiência ao 
local da realização do processo seletivo, sendo de responsabilidade 
dos candidatos, entretanto trazer equipamentos e instrumentos 
imprescindíveis à participação no referido processo seletivo. 
3.5. O (A) candidato (a) portador de deficiência participará do 
processo seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, horário de 
início, ao local de participação no processo seletivo e às notas 
mínimas exigidas; 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão recebidas na Sede do Núcleo de Execução 
Penal da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, situado na Rua 
das Jaqueiras, nº 31, Renascença I, em São Luís, no horário das 
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, no 
período compreendido entre os dias 02/10/2019 a 11/10/2019;
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4.2. Informações adicionais ou esclarecimentos estarão 
disponibilizados na página virtual da Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão (defensoria.ma.def.br) ou pelo e-mail do Núcleo de 
Execução Penal da Defensoria Pública (coordenacaonep@ma.def.br);  
4.3. No ato da inscrição deverá o candidato, ou seu procurador – 
munido de procuração com poderes especiais e firma reconhecida -, 
apresentar os seguintes documentos: 
a) Declaração da Instituição de Ensino de que está cursando Direito 
de forma efetiva e regular de acordo com o item 1.1: 
b) Histórico de desempenho acadêmico com coeficiente de 
rendimento no curso; 
c) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, com dados 
pessoais e da Universidade, conforme modelo fornecido (ANEXO III) 
no local, firmando, ainda, pleno conhecimento e sujeição às regras do 
presente edital;
d) Cópia de documento oficial com foto: RG, CNH, Carteira de 
Trabalho ou Passaporte. 
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
4.4. Não será permitida a inscrição no processo seletivo mediante 
pendência de documentação. 
4.5. Será exigido, a título de pagamento de inscrição, o fornecimento 
de 01 (uma) lata de leite em pó, que será destinada à doação a 
entidades filantrópicas do Município de São Luís. 
4.6. O pedido de inscrição implicará aceitação, pelo(a) candidato(a), 
de todas as normas e condições do Edital. 
4.7. O preenchimento das informações constantes no formulário de 
inscrição (ANEXO III) são de inteira responsabilidade do (a) candidato 
(a), ainda que a inscrição seja realizada por meio de procurador, 
cabendo-lhe mantê-las atualizadas junto à DPE/MA durante o período 
de validade do processo seletivo. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

a) 1ª ETAPA (15/10/2019): consistirá em análise do histórico de 
desempenho acadêmico e coeficiente de rendimento no curso; 
b) 2ª ETAPA (22/10/2019 às 8h30): Consistirá em realização de 
entrevista pessoal com os Defensores Públicos Titulares do Núcleo de 
Execução Penal na sede do Núcleo localizado na Rua das Jaqueiras, 
nº 31, Renascença I, São Luís, no qual será avaliado o grau de 
conhecimento demostrado, a fluência, a coerência e a lógica jurídica 
do candidato, podendo ser abordado qualquer conteúdo constante do 
Anexo I. 
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5.1. Será automaticamente eliminado na primeira etapa o candidato 
(a) que possuir coeficiente de rendimento no curso de Direito inferior 
a nota 7,0 (sete); 
5.2. Serão considerados aprovados para a segunda etapa os 10 (dez) 
primeiros colocados, inclusive os empatados na última posição; 
5.3. Os candidatos aprovados para a segunda etapa deverão 
comparecer na data e no local designados, com trinta minutos de 
antecedência, munidos de documento oficial com foto; 
5.4.  Será automaticamente eliminado da segunda etapa o candidato 
(a) que não comparecer para realizar a entrevista pessoal na data e 
hora designadas;
5.5. Será eliminado o candidato (a) que se utilizar de meios 
fraudulentos durante a realização do processo seletivo;  
5.6. Os candidatos portadores de deficiência participarão da prova em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao processo seletivo, asseguradas apenas as condições especiais para 
sua realização. 

6. DAS NOTAS DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE 

6.1. A nota da 1ª (primeira) etapa do processo seletivo será igual ao 
coeficiente de rendimentos no curso de Direito. 
6.2. A nota da 2ª (segunda) etapa do processo seletivo será de 0,0 
(zero) a 10,0 (dez), atribuída pelos Defensores Públicos responsáveis 
pela entrevista pessoal do candidato(a). 
6.3. A nota final do processo seletivo será obtida pelo somatório das 
notas obtidas nas 1ª e 2ª etapas, considerando-se aprovado aquele 
que obtiver classificação dentro do número de vagas oferecidas no 
processo seletivo. Sendo divulgado o resultado final em lista 
organizada na ordem decrescente das notas finais, nos quadros de 
aviso da instituição e na página da DPE/MA (defensoria.ma.def.br). 
6.4. A publicação do resultado de cada etapa do processo seletivo, 
inclusive a final, será feita em duas listas, contendo, na primeira, a 
pontuação todos os candidatos, inclusive a das pessoas portadoras de 
deficiência, e na segunda, somente a pontuação destas últimas. 
6.65 São critérios de desempate, nesta ordem: 
a) a nota obtida na 2ª (segunda) fase do seletivo; 
b) a nota obtida na 1ª (primeira) fase do seletivo; 
c) matrícula em semestre mais avançado e; 
d) a idade mais avançada;  
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7. DA CARGA HORÁRIA E DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO  

7.1. O estágio forense remunerado da DEFENSORIA PÚBLICA exige 
cumprimento de carga horária de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 
20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira;
7.2. O estágio será supervisionado por Defensores Públicos com 
atuação no Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do 
Estado;

8. DA ADMISSÃO 

8.1. A convocação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação 
final;
8.2. O estudante convocado deverá apresentar-se à DEFENSORIA 
PÚBLICA, no prazo que lhe for assinalado no ato de convocação, 
perante a Supervisora de Estágio, para assinar termo de 
compromisso, sob pena de restar inválida sua admissão; 
8.3. O estágio e a assinatura do termo de compromisso não 
resultarão em qualquer vínculo empregatício com a Administração 
Pública. 
8.4. Não é permitida a contratação de pessoas já graduadas 
(formadas) no curso de Direito;  
8.5. Será contratado, pela Defensoria Pública do Estado, seguro 
contra Acidentes Pessoais em favor dos estagiários. 

9.  DA REMUNERAÇÃO 

9.1 O exercício de estágio gera direito ao recebimento mensal de 
bolsa de incentivo, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 
quatro reais), acrescido de auxílio transporte no valor de R$ 52,00 
(cinquenta e dois reais). Perfazendo um total de R$ 1.006,00 (hum 
mil e seis reais), conforme a Resolução nº 002 – DPGE, de 02 de 
janeiro de 2019. 

10. DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

10.1. O estágio terá duração de 01 (um) ano, contando a partir da 
data de assinatura do termo de compromisso, prorrogável por um 
período, até o máximo de 02 (dois) anos. 
10.2. O estágio será automaticamente cessado com a conclusão do 
curso, formatura ou colação de grau do estagiário, caso esta ocorra 
antes do término do contrato fixado conforme item 10.3; 
10.3. O desligamento do estágio ocorrerá:  
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a) automaticamente, ao término do prazo acordado; 
b) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 
(cinco) dias, consecutivos, ou não, no período de 1 (um) mês, ou 30 
(trinta) dias durante todo o período de estágio;  
c) a pedido do estagiário, de acordo com o termo de desistência por 
ele firmado;
d) a qualquer tempo, a critério da Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão;
e) pelo descumprimento, pelo estagiário, das condições do Termo de 
Compromisso do estagiário; 
10.4. O pagamento da bolsa de estágio será suspenso a partir da 
data do desligamento do estagiário, qualquer que seja a causa;
10.5. É vedada a renovação de estágio se a causa da extinção for 
abandono, caracterizado por ausência não-justificada e 
comportamento funcional ou social incompatível; 
10.6. O tempo de estágio na Defensoria Pública do Estado é 
considerado serviço público relevante e como prática forense, 
conforme art. 145, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 80/94. 

11. DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

11.1. Ao final do estágio será conferido certificado de estágio, com 
menção do período estagiado e a carga horária cumprida. 

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as publicações serão feitas nos quadros de aviso e no 
site da DEFENSORIA PÚBLICA (defensoria.ma.def.br), cabendo ao 
candidato, ou interessado, seu devido acompanhamento; 
12.2. O prazo de validade do presente processo seletivo é de 1 (um) 
ano, prorrogável por igual período, contando da publicação do 
resultado final; 
12.3. Os candidatos aprovados comporão cadastro de reserva e não 
possuirão direito subjetivo à convocação, a qual poderá ocorrer 
obedecendo-se à ordem de classificação e à disponibilidade de 
horário, de acordo com a conveniência e necessidade desta 
Instituição, no prazo de validade do certame;  
12.4. As omissões não previstas neste edital, os casos omissos e os 
casos duvidosos serão resolvidos em caráter irrecorrível, pela 
comissão do seletivo; 
12.5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO – NÚCLEO DE 
EXECUÇÃO PENAL, 30 DE SETEMBRO DE 2019. 

BRUNO DIXON DE ALMEIDA MACIEL 
Defensor Público do Estado do Maranhão 
Presidente da Comissão do Seletivo 

   ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Princípios fundamentais. Aplicabilidade das normas constitucionais: 
normas de eficácia plena, contida e limitada. Normas 
programáticas.
2. Poder Constituinte. 
Controle de constitucionalidade das leis. Emenda, reforma e 
revisão constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação 
declaratória de constitucionalidade. 
3. Direitos e garantias fundamentais. 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. 
4. Da Nacionalidade – dos direitos políticos. 
5. Organização político-administrativa do Estado. 
Estado federal brasileiro. União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e Territórios. 
6. Administração pública. 
Disposições gerais. Servidores públicos. 
7. Da organização dos poderes. 
Poder Executivo: atribuições e responsabilidades. Poder 
regulamentar e medidas provisórias. 
8. Poder Legislativo. 
Estrutura, funcionamento e atribuições. Processo legislativo. 
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Comissões 
parlamentares de inquérito. 
9. Poder Judiciário 
Disposições gerais. Órgãos do Poder Judiciário: organização e 
competências.
10.Funções essenciais à Justiça. 
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Ministério Público. Advocacia Pública. Advocacia. 
11. Defensoria Pública. 
Emenda Constitucional nº 80/2014. Lei complementar 80/94. Lei 
complementar 132/09. 

DIREITO PENAL

1. Conceito e características do Direito Penal. Fontes do Direito 
Penal. Aplicação da lei penal. Lei penal no tempo. Lei excepcional 
ou temporária. Tempo do crime. Lugar do crime. Interpretação e 
integração da lei penal. Concurso aparente de normas. Analogia. 
2.Princípios constitucionais penais. 
3. Tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material. Elementares. 
Consumação e tentativa. Desistência voluntária e arrependimento 
eficaz.
4.Teoria do erro jurídico penal. 
5. Ilicitude. Causas excludentes da ilicitude. 
6.Culpabilidade. Causas excludentes da culpabilidade. 
7.Arrependimento posterior. 
8.Condições objetivas de punibilidade e escusas absolutórias. 
9.Concurso de pessoas. 
10.Concurso de crimes. 
11. Penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de 
multa. Cominação e aplicação da pena. Efeitos da condenação. 
Suspensão condicional da pena ("sursis"). Medidas de segurança. 
12.Regimes de cumprimento de pena. Progressão e regressão de 
regime. Livramento condicional. 
13.Extinção da punibilidade. Prescrição penal. 
14. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio.
 Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a 
Administração Pública. 
15.Crimes tipificados no Código Brasileiro de Trânsito (Lei n.º 

9.503/97).
16.Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90). 
17.Crimes tipificados na Lei nº 11.340/06. 
18.Crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº 8.069/90). 
19.Crimes tipificados na Lei nº 11.343/06. 
20.Crimes tipificados no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 

10.826/03).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

1. Sistemas processuais penais. Princípios processuais penais. 
Princípios constitucionais. Aplicação e interpretação da lei 
processual. Norma Processual Penal: fonte e eficácia. 
2. Persecução penal. Inquérito policial e outros procedimentos 
preparatórios da ação penal. 
3.Arquivamento e desarquivamento de inquérito policial e peças de 

informação.
4.Condições da ação. Pressupostos processuais. 
5.Ação penal pública. Ação penal privada. Ação penal privada 

subsidiária da pública. 
6.Competência. Jurisdição. 
7.Prova.
8.Sujeitos do processo. 
9.Fatos e atos processuais. Citação, notificação e intimação. Teoria 
geral do procedimento. Procedimento ordinário, sumário e 
sumaríssimo. Procedimentos especiais. Procedimento dos Juizados 
Especiais Criminais (Lei n° 9.099/95). Procedimento dos crimes 
dolosos contra a vida. Procedimento da Lei de Violência Doméstica 
(Lei nº 11.340/06). 
10.Prisão processual e liberdade. 
11.Sentença Penal. Efeitos da condenação. 
12.Recursos em matéria criminal e na execução penal 
13.Coisa julgada penal. Preclusão. 
14.Revisão criminal. 
15.Habeas Corpus. 

DIREITO DE EXECUCÃO PENAL

1. Princípios constitucionais que regem a execucão penal.
2. Objeto e aplicacão da lei de execução penal.  
3. Do exame de classificacão e criminológico.
4. Trabalho penitenciário. 
5. Direitos e Deveres do Presos.
6. Faltas disciplinares. Sancões e recompensas. Aplicação das 
sanções. Procedimento disciplinar.  
7. Órgãos da Execucão Penal. Do Juízo da execução penal. Defensoria 
Pública. Ministério Público. Conselho Penitenciário.  
8. Execucão da Penas. Penas privativas de liberdade.
9. Regimes de cumprimento de pena.
10. Autorizações de saída.
11. Remição da pena.
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12. Livramento condicional.  
13. Decretos Presidenciais que preveem indulto e comutacão das 
penas. 14. Excesso e desvio da execução penal.
14. Monitoração Eletronica.
15. Penas restritivas de direito. 
16. “Sursis”.
17. Pena de multa.  
18. Medida de segurança.
19. Conversões das penas privativas de liberdade. 
20. Agravo em Execução.
21. Habeas Corpus.
22. Regulamento das Unidades Prisionais do Estado do Maranhão 
(decreto estadual 27.640/11).
23.  Súmulas do STJ e STF, e Súmulas Vinculantes do STF sobre 
execução penal. 

ANEXO II

CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATA

Publicação do Edital 02/10/2019
Recebimento de Inscrições 02/10/2019 a 11/10/2019
Resultado 1º etapa e convocação para a 
2ª etapa

15/10/2019

Realização da 2ª etapa - entrevista 22/10/2019
Divulgação do Resultado Final do 
Processo Seletivo

24/10/2019

*Datas passíveis de alteração 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Preencher com letra legível) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
I PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO FORENSE – NÚCLEO DE 
EXECUÇÃO PENAL 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

NOME

ESTADO CIVIL
DATA DE 
NASCIMENTO
NATURALIDADE
RG
CPF

ENDEREÇO

TELEFONES
E-MAIL

UNIVERSIDADE

PERÍODO DO 
CURSO

PREVISÃO DE 
CONCLUSÃO

Documentos apresentados:

Declaração da Instituição de ensino em que está 
cursando Direito de forma efetiva e regular 
Histórico atualizado da Instituição de ensino 
Superior com coeficiente de rendimento no curso
Ficha de inscrição, impressa e assinada, com dados 
pessoais e da instituição de ensino, firmando, ainda, 
pleno conhecimento e sujeição 
Cópia do documento pessoal com foto
Se portador de deficiência (atentado médico – com 
CID)
01 (uma) lata de leite em pó
Procuração com firma reconhecida e poderes 
especiais 
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Declaro ter pleno conhecimento das regras estabelecidas pelo 
EDITAL nº 01-2019 do Núcleo de Execução Penal da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão em São Luís, às 
que me sujeito integralmente.

São Luís, _______de outubro de 2019.

_________________________________________________
Candidato (a) ou Procurador (a)

_________________________________________________
Servidor DPE-MA
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