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Diante do requerido, ACOLHO o pedido de CANCELAMENTO
de férias no período de 01.09.2021 a 12.09.2021, e excluo
o Requerente da tabela de afastamentos no mencionado, podendo
gozá-las oportunamente.

bem como a ausência de prejuízo à elaboração do mapa de
movimentação, DEFIRO o pedido de PERMUTA, fixando as
férias dos Drs. CRISTIANE XAVIER DE SOUZA e LEANDRO
DOS SANTOS GUERRA, respectivamente, no mês de
AGOSTO/2021 e no mês de OUTUBRO/2021.

Id: 202100995 - Protocolo: 0610813
Id: 202100995 - Protocolo: 0610760

Referência: Processo nº E-20/10594/2003 - Interessado(a):
DANIELE FERNANDES RIBAS GIOVANNINI, matrícula:
8773616
Diante do requerido, ACOLHO o pedido de CANCELAMENTO
de férias no período de 01.09.2021 a 12.09.2021, e excluo a
Requerente da tabela de afastamentos no mencionado, podendo
gozá-las oportunamente.
Id: 202100995 - Protocolo: 0610806

Referência: Processo nº E-20/10524/2002 - Interessado(a):
LARISSA ATHAYDE CARPI SOARES, matrícula: 8607475
Considerando a titularidade da Requerente, bem como a ausência
de prejuízo para o serviço, tendo em vista a concordância
de Defensor Público que poderá acumular o órgão durante os
afastamentos, ACOLHO o pedido de fracionamento das férias do 1
o período de 2019, para, com base no disposto no artigo 13 da
Resolução n° 895/2017, fixar o gozo de 17 a 31 de julho de 2021 e
de 18 a 31 de outubro de 2021.

Referência: Processo nº E-20/10089/1998 - Interessado(a):
ANDREA SALLES DO AMARAL WILTSHIRE, matrícula:
8212599
Considerando a titularidade da Interessada, bem como a ausência de
dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão
da indicação e concordância expressa de quem acumulará o órgão,
DEFIRO o gozo de férias antigas no período de 04.08.2021 a
31.08.2021.
Id: 202100995 - Protocolo: 0610738

Referência: Processo nº E-20/11067/2002 - Interessado(a): FABIO
DE SOUZA SCHWARTZ, matrícula: 8607715
RECONSIDERO o ato doc. 0603887, para, considerando a
necessidade de Defensores Públicos no desempenho das funções
institucionais, ACOLHER o pedido de renúncia ao gozo de férias
nos nos períodos de 08.09.2021 a 17.09.2021, 03.11.2021 a
12.011.2021 e 07.12.2021 a 16.12.2021, e excluo o requerente da
tabela.

Id: 202100995 - Protocolo: 0610780
Id: 202100997 - Protocolo: 0611084

Referência: Processo nº E-20/10629/1996 - Interessado(a):
CRISTIANE XAVIER DE SOUZA, matrícula: 8199929
Tendo em vista os motivos expostos e a coincidência de interesses,
bem como a ausência de prejuízo à elaboração do mapa de
movimentação, DEFIRO o pedido de PERMUTA, fixando as
férias dos Drs. CRISTIANE XAVIER DE SOUZA e LEANDRO
DOS SANTOS GUERRA, respectivamente, no mês de
AGOSTO/2021 e no mês de OUTUBRO/2021.

Referência: Processo nº E-20/10124/2003 - Interessado(a):
ROSIMEIRE ANDRADE CAVALCANTE, matrícula: 8607467
Considerando a necessidade de Defensores Públicos no
desempenho das funções institucionais, ACOLHO o pedido de
renúncia ao gozo de férias no mês de AGOSTO de 2021, e excluo a
requerente da tabela.
Id: 202100997 - Protocolo: 0611105

No ensejo, verifica-se que a primeira requerente solicitou renúncia
de suas férias de 2021, ora permutadas. Desta forma, considerando
a necessidade de Defensores Públicos no desempenho das funções
institucionais, ACOLHO o pedido de renúncia ao gozo de férias no
mês de AGOSTO de 2021, e excluo a Requerente da tabela de
férias.

Subcoordenação de Concurso SUBCON
Aviso Geral

Após, encaminhem-se os autos ao Exmo. 1.º Subdefensor Público
Geral para apreciar o pleito indenizatório.
Id: 202100995 - Protocolo: 0610753

Referência: Processo nº E-20/12166/2007 - Interessado(a):
LEANDRO DOS SANTOS GUERRA, matrícula: 9308149
Tendo em vista os motivos expostos e a coincidência de interesses,

| De 28.06.2021
Referência: Processo nº E-20/001.006037/2020
COORDENAÇÃO DO XXVII CONCURSO
PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
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A COORDENAÇÃO DO CONCURSO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber aos/as interessados/as, a
retificação do cronograma preliminar, com datas sujeitas a
alterações, do XXVII Concurso para Ingresso na Classe Inicial da
Carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro:
Publicação do Resultado Preliminar
da Prova Objetiva

20/07/2021

21/07/2021
22/07/2021

a

Prazo de interposição de recurso
contra o Resultado Preliminar da
Prova Objetiva

03/08/2021

Publicação do Resultado Definitivo
da Prova Objetiva

11/08/2021

Data da prova escrita específica da
Banca I

13/08/2021

Data da prova escrita específica da
Banca II

15/08/2021

Data da prova escrita específica da
Banca III

designada. As Defensoras e Defensores designadas (os) ficarão
responsáveis pela distribuição das iniciais eventualmente
realizadas, devendo promover a distribuição em até 05 (cinco) dias
após a data da atividade, com preferência para distribuição pelo
Sistema Verde. Os atendimentos serão realizados de forma
presencial, em alguns batalhões da Polícia Militar, observando
todas as normas de segurança sanitária. As pessoas serão atendidas
em horários previamente definidos no sentido de evitar
aglomeração. Os requerimentos deverão ser enviados
exclusivamente por meio eletrônico (cogpi@defensoria.rj.def.br),
cabendo salientar que e-mails enviados antes ou após os dias e
horário estipulados ou para outros endereços eletrônicos serão
automaticamente desconsiderados. O sorteio será realizado no dia
30 de julho, às 14h e a publicação do resultado será hospedada no
sítio eletrônico da Defensoria Pública, na área da Coordenadoria
Geral de Programas Institucionais – Ação Social (acesso restrito).
Id: 202100994 - Protocolo: 0607669

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021.
Id: 202100999 - Protocolo: 0611060

Coordenação Geral de Programas
Institucionais
Aviso Geral
| De 25.06.2021
Referência: Processo nº E-20/001.004400/2021
A
COORDENAÇÃO
GERAL
DE
PROGRAMAS
INSTITUCIONAIS AVISA às Defensoras e Defensores, bem
como servidoras e servidores da Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro que estarão abertas no período compreendido
entre 30 de junho a 23 de julho 2021, às 12h, as inscrições para
participar do projeto “Defensoria Pública em Ação com Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro” no ano de 2021, que será
realizado com a parceria com a PMERJ e contemplará três ações
(dias 04/09, 30/10 e 14/12). O projeto consiste na prestação de
assistência jurídica para policiais militares previamente agendados
pela Diretoria de Assistência Social da PMERJ. A atividade
contemplará demandas cíveis/família de baixa complexidade.
Registra-se que a PMERJ ficará responsável pelo encaminhamento
prévio das demandas para viabilizar o pré-atendimento pela equipe

4

