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Edital n. 30/2020, de 28 de dezembro de 2020. 

  

Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no II Concurso Público para 

provimento de Cargos de Defensor Público da Defensoria Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte, para fins de exame documental e médico. 

  

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no 

art. 9º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 251, de 7 de julho de 2003 e no art. 100 da Lei Complementar Federal 

nº 80/94,  

  

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento ao acordo judicial celebrado nos autos da Ação Civil Pública 

registrada cronologicamente sob o nº 0801315-44.2013.8.20.0001, homologado pelo r. juízo de direito da 5ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Natal; 

  

CONSIDERANDO a autonomia administrativa e funcional das Defensorias Públicas, conforme artigo 134, da Constituição 

Federal; 

  

CONSIDERANDO os requerimentos de final de fila apresentados pelos candidatos CARINA DE OLIVEIRA SOARES, 

VINÍCIUS JERÔNIMO LOPES DE OLIVEIRA, VICTOR FAGUNDES MARQUES e RODRIGO MARTINS CAVALCANTE AMORIM, 

acostados às fls. 1.089, 1.169, 1.172 e 1.175 dos autos do processo administrativo nº 8284/2013, bem assim o teor das 

decisões exaradas às fls. 1.093-1.095 e 1.179-1.180 dos referidos autos; 

  

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida à fl. 1.181-1.181v dos autos do processo administrativo nº 8284/2013, que 

determinou a convocação dos três próximos candidatos da lista de aprovados, ante o deferimento dos pedidos de 

reclassificação no resultado final do II concurso público para provimento de cargos de Defensor Público da Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte; 

  

CONSIDERANDO o teor da Ata da Segunda Sessão Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 

do Rio Grande do Norte (Biênio 2009/2011), realizada em 28 de janeiro de 2010, que dispensou a inscrição dos membros 

da Defensoria Pública do Estado perante a Ordem dos Advogados do Brasil, face ao disposto no art. 4º, § 6º, da Lei 

Complementar Federal de n. 80/94, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar de n. 132/2009; 

  

CONSIDERANDO o disposto no item 3.8 do Edital nº 1 – DPE/RN, de 14 de setembro de 2015; 

  

RESOLVE: 

  



Art. 1º. Convocar os candidatos abaixo indicados, aprovados no II Concurso Público para provimento de cargos de 

Defensor Público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, conforme ordem de classificação do referido 

certame para, até o dia 8 de janeiro de 2021, apresentarem documentação necessária para instrução dos autos de 

possível admissão e submissão à junta médica do Estado do Rio Grande do Norte: 

  

Colocação Nome 

62ª Pedro Icaro Cochrane Santiago Viana 

63ª Gudson Barbalho do Nascimento Leão 

64ª Arthur Magnus Dantas de Araujo 

  

Art. 2º. Os candidatos deverão se apresentar até a data acima referenciada, no horário das 08h às 14h, na sede 

administrativa da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, situada na Rua Sérgio Severo, 2037, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP: 59063-380, munidos dos seguintes documentos (cópias autenticadas): 

  

- Cópia de cédula de identidade; 

- Cópia de cadastro de pessoa física – CPF; 

- Comprovante de residência; 

- Cópia do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; 

- Cópia da certidão de reservista (sexo masculino); 

- Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (página com foto-frente e verso e todas com contrato de 

trabalho assinado e a seguinte em branco); 

- Cópia PIS ou PASEP; 

- Cópia de certidão de nascimento ou casamento; 

- Número da conta bancária e agência em nome titular do contrato (conta do Banco do Brasil); 

- Certidão Negativa de antecedentes criminais expedidas pelas Justiças estadual e federal, assim como, pela polícia civil 

da localidade em que o candidato possuir residência nos últimos cinco anos; 

- 03 (três) declarações de idoneidade moral atestadas por membro de Poder ou Função Essencial à Justiça; 

- Comprovação da prática de 03 (três) anos, conforme o item 3.14 do edital de abertura do certame (Edital nº 01-DPE/RN, 

de 14 de setembro de 2015); 

- Cópia do comprovante de escolaridade – diploma de graduação em Direito, fornecido por instituição reconhecida pelo 

MEC; 

- Duas fotos 3x4; 

- Exames necessários para apresentação à Junta Médica: 

a) atestado de sanidade mental (validade 30 dias); 

b) hemograma (validade 90 dias); 

c) glicemia em jejum (validade 90 dias); 

d) sumário de urina com sedimentoscopia (validade 90 dias); 

e) parasitológico de fezes (validade 90 dias); 

f) candidatas gestantes: laudo de ginecologia atestando, por estarem isentas dos exames de radiologia (validade 90 dias); 

g) eletrocardiograma com parecer do médico cardiologista (validade de 6 meses); 

h) raios-X do tórax em PA e Perfil (com laudo radiologista) (validade de 6 meses); 

i) dosagem PSA para candidatos do sexo masculino, com idade igual ou superior a 45 anos (validade de 12 meses); 

j) citologia oncótica, para candidatos do sexo feminino, com parecer médico ginecologista (validade de 12 meses); 

k) mamografia, para candidatos do sexo feminino, com idade igual ou superior a 45 anos, com parecer de médico 

mastologista (validade de 12 meses). 

  



Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado, em Natal/RN, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois 

mil e vinte. 

  
Marcus Vinicius Soares Alves 

Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte 
  

 

 

  


