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Edição N.º 077 / 2021 Publicação: Segunda-Feira, 3 de Maio de 2021

1º Subdefensor Público Geral - 1SUB

Extrato de Termo Aditivo

| De 30.04.2021

Referência: Processo nº E-20/001/2441/2017

INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2017

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ e JOSE ALEXANDRE FONSECA CARDOSO

OBJETO: Cessação do desconto concedido no 1º Termo aditivo (0388990), a fim de retornar o valor locatício para R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais), a contar de 1º de abril de 2021

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2021

FUNDAMENTO: artigo 65, inciso II, d, da Lei nº 8.666/93

Id: 202100680 - Protocolo: 0573039

Conselho Superior - CS

Edital de Concurso

| De 30.04.2021

Referência: Processo nº E-20/001.006037/2020

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO faz saber aos interessados que, 
conforme decisão proferida por unanimidade no dia 30 de abril de 2021, encontra-se aberta uma vaga para examinador externo na seguinte banca 
examinadora do XXVII Concurso para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - Banca II - 
Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, Execução Penal , nos seguintes termos:
Art. 1º - A indicação ou requerimento de inscrição deverá ser apresentado no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data da publicação 
deste Edital no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria do Conselho Superior, através do e-mail 
secs@defensoria.rj.def.br, acompanhado de currículo pessoal e do número de inscrição no PIS/PASEP.
§ 1º -  Constituem motivo de impedimento para participação na Banca Examinadora, nos termos do art. 14 do Regulamento do XXVII Concurso:
I – o exercício do magistério em cursos formais ou informais de preparação para concurso público na área jurídica até 02 (dois) anos após cessar a 
referida atividade;
II - a existência de servidores funcionalmente vinculados ao (a) examinador(a) ou de cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida;
III - a participação societária, como administrador, ou não, em cursos formais ou informais de preparação para concurso público na área jurídica 
até 02 (dois) anos após cessar a referida atividade, ou contar com parentes, por consanguinidade ou afinidade, cônjuge ou companheiro (a) nestas 
condições, até terceiro grau, em linha reta ou colateral.
IV – a existência de cônjuge, companheiro (a) ou parente, por consanguinidade, ou afinidade até o terceiro grau, inclusive, de candidato inscrito.

Id: 202100684 - Protocolo: 0573043

Secretaria de Engenharia - SENG

Extrato de Instrumento Contratual

| De 30.04.2021

Referência: Processo nº E-20/001.004573/2020
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