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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 72, de 7 de abril de 2017 (72/2017) 

Publicada no DOESC nº 20.515, de 18.04.2017 

Disciplina a realização de concursos para o quadro de 
servidores de provimento efetivo da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina. 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 575 de 02 de 
agosto de 2012 e no artigo 3º, V, do Regimento Interno da Defensoria Pública do Regimento Interno 
da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; Considerando o disposto no artigo 5º da Lei 
Estadual 6.745 de 28 de dezembro de 1985 e no artigo 59, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 575 
de 02 de agosto de 2012, bem como no art. 37, I, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 23, XI, do Regimento Interno da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina e no artigo 11, XVIII do Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar concursos para o quadro de servidores de 
provimento efetivo da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA no uso de suas 
atribuições legais e conforme previsão contida no artigo 102 da Lei Complementar Federal nº 80 de 12 
de janeiro de 1994, bem como do artigo 16, I, da Lei Complementar Estadual nº 575 de 02 de agosto 
de 2012, e nos termos da deliberação na 72ª Sessão Ordinária, ocorrida em 07 de abril e 2017, 
RESOLVE:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Os Concursos Públicos para ingresso em cargos de servidores de provimento efetivo da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina reger-se-ão pelas leis vigentes à época da sua 
realização e pelas normas estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 2º. Os Concursos deverão ser realizados em conformidade com seu Edital de Abertura, elaborado 
em observância à natureza das atribuições dos cargos. 

Art. 3º. Compete ao Defensor Público-Geral deliberar sobre a abertura dos concursos e o 
estabelecimento de lotação dos servidores nomeados. 

§ 1º. É admissível a regionalização das vagas para os cargos a serem providos, conforme previsão 
editalícia. 

§ 2º. Os concursos serão de provas e títulos. 

§ 3º. O prazo de eficácia do concurso será de até 2 (dois) anos, a partir da data da publicação da 
homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, no interesse da Administração. 

§ 4º. É facultada a contratação de instituição especializada na prestação de serviços de elaboração 
e/ou execução de concursos. 
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§ 5º. Em ocorrendo o disposto no parágrafo acima, poderão ser delegadas, dentre outras, as seguintes 
atribuições à instituição organizadora: 

I - auxiliar a Comissão Organizadora do Concurso na elaboração do Edital de Abertura e do cronograma 
do concurso; 

II - recebimento das inscrições e seus respectivos valores, repassando-as à Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina por meio de uma conta bancária indicada pela Instituição, após o 
encerramento das inscrições e liquidação do valor do contrato; 

III - deferimento e indeferimento das inscrições; 

IV - emissão dos documentos de confirmação e de indeferimento de inscrições; 

V - formação da banca examinadora; 

VI - convocação dos candidatos para a realização das provas e demais atos do certame; 

VII - elaboração, aplicação, julgamento, correção e avaliação das provas; 

VIII - apreciação e decisão dos recursos; 

IX - emissão dos relatórios de classificação dos candidatos, de acordo com o cronograma de execução 
do concurso; 

X - fornecimento de informações públicas sobre o concurso; 

XI - publicação dos atos do concurso, quando tal mister não for de competência da Defensoria Pública 
do Estado ou da Comissão Organizadora do Concurso; 

XII - elaboração da lista final de aprovados e divulgação de resultado final; 

XIII - realização de outros atos solicitados pela Comissão Organizadora do Concurso ou previstos no 
contrato ou, ainda, no Edital de Abertura. 

CAPÍTULO II 

DO RECRUTAMENTO 

Seção I 

Do Edital de Abertura do Concurso 

Art. 4º. O processo de recrutamento iniciar-se-á, obrigatoriamente, com a publicação do Edital de 
Abertura do Concurso no Diário Oficial Eletrônico, na divulgação na página oficial da Defensoria Pública 
na rede mundial de computadores e, em sendo o caso, com a publicação no endereço eletrônico da 
entidade organizadora do concurso. 

Art. 5º. O Edital de Abertura do Concurso deverá conter obrigatoriamente: 

I - a denominação do cargo; 

II - as datas de abertura e de encerramento das inscrições, bem como o valor da respectiva taxa; 

III - a descrição sintética das atribuições do cargo, o número de vagas, o subsídio e o regime semanal 
de trabalho; 

IV - os requisitos imprescindíveis para provimento do cargo, tais como escolaridade, habilitação 
profissional, especialização, curso de formação e experiência; 

V - o cronograma, o programa e os tipos de provas, com a indicação precisa das respectivas valorações, 
de caráter eliminatório ou classificatório, dos critérios de avaliação e da apuração dos resultados 
parciais e finais; 

VI - a indicação, quando for o caso, dos títulos valorizáveis, dos critérios de avaliação, bem como o 
valor global em relação às demais provas; 
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VII - a nota mínima de aprovação exigida nas provas ou nas disciplinas eliminatórias; 

VIII - informações sobre recursos; 

IX - a previsão de vagas para pessoas com deficiência, conforme legislação própria; 

X - o prazo de validade do concurso; 

XI - em sendo o caso, a regionalização das vagas para os cargos a serem providos; 

XII - quaisquer outras exigências, condições ou informações que devam ser atendidas pelos candidatos 
ou que se fizerem necessárias à boa ordenação do Concurso em todas as suas fases. 

§ 1º. Salvo nas hipóteses de indispensável adequação à legislação superveniente, não se alterarão as 
regras do Edital, no tocante aos requisitos do cargo e aos critérios de aferição das provas e de 
aprovação para as etapas do concurso, após o início do prazo das inscrições. 

§ 2º. As provas poderão abordar as alterações legislativas e jurisprudenciais que entrarem em vigor 
até a data de início das inscrições e envolverem as matérias descritas no conteúdo programático.  

Seção II 

Das Inscrições 

Art. 6º. O prazo para a inscrição será estipulado de acordo com as necessidades e urgência do 
provimento dos cargos, não podendo ser inferior a 15 (quinze) dias, nem superior a 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo poderá ser prorrogado, excepcionalmente, em 
razão de circunstâncias especiais, com a devida motivação. 

Art. 7º. O pedido de inscrição consistirá no preenchimento de formulário específico, observadas as 
normas do Edital de Abertura do Concurso, devendo o candidato indicar o cargo para o qual está 
concorrendo. 

§ 1º. Não serão admitidas inscrições em desacordo com o Edital de Abertura. 

§ 2º. Não haverá devolução do valor pago a título de taxa de inscrição, salvo quando for cancelada a 
realização do Concurso. 

§ 3º. Quando da realização de concurso público com vagas regionalizadas, o candidato, no ato de 
inscrição, optará pelas vagas oferecidas em uma das regiões administrativas de lotação, integrando a 
respectiva lista de classificação geral por região, à qual sua nomeação ficará condicionada; o mesmo 
procedimento será adotado com relação a vagas destinadas a pessoas com deficiência. 

§ 4º. O candidato que se inscrever em concurso público com vagas regionalizadas também integrará a 
lista de classificação geral estadual, podendo ser nomeado em região administrativa distinta da qual 
optou, no caso de esgotamento da lista de classificação geral por região; o mesmo procedimento será 
adotado com relação a vagas destinadas a pessoas com deficiência. 

§ 5º. Poderá o respectivo edital prever a inscrição do candidato, por meio eletrônico, na rede mundial 
de computadores. 

Art. 8º. São requisitos para inscrição no concurso público: 

I - ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste caso, estar amparado pelo estatuto da igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 
artigo 12, §1º, da Constituição Federal; 

II - para o cargo de Analista Técnico, ter concluído curso de graduação em direito; para o cargo de 
Técnico Administrativo, ter concluído o ensino médio; 
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III - estar no gozo dos direitos políticos;  

IV - estar quite com o serviço militar; 

V - estar quite com as obrigações eleitorais; 

VI - satisfazer as demais exigências contidas nesta resolução e no Edital. 

§ 1º A homologação ou o indeferimento dos pedidos de inscrição constarão em Edital publicado no 
Diário Oficial Eletrônico. 

§ 2º A forma e o momento da apresentação dos documentos comprobatórios serão regulamentados 
pelo Edital de Abertura. 

Art. 9º. Da publicação do Edital de Homologação das Inscrições do Concurso, caberá recurso dirigido 
ao Presidente da Comissão de Concurso, interposto no prazo fixado em Edital, sendo de, no mínimo, 
3 (três) dias úteis. 

Parágrafo único. Os recursos serão examinados pela Comissão de Concurso ou pela instituição 
contratada, sendo o resultado submetido ao Presidente da Comissão para homologação. 

Art. 10. A inscrição poderá ser cancelada em qualquer fase do Concurso, desde que verificado o não-
cumprimento dos requisitos exigidos no Edital ou constatada a ocorrência de dolo ou fraude na sua 
obtenção. 

§ 1º. O cancelamento da inscrição determinará a anulação automática de todos os atos dela 
decorrentes. 

§ 2º. Será dada publicidade ao cancelamento da inscrição, podendo o candidato interessado conhecer 
das razões que determinaram o cancelamento. 

Art. 11. Homologadas as inscrições, não mais será o prazo destas reaberto. 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO 

Seção I 

Da Realização das Provas e da Apresentação dos Títulos 

Art. 12. Os candidatos serão submetidos às provas em dia, hora e local a serem previamente 
divulgados, com a antecedência mínima a ser prevista no Edital de Abertura do concurso. 

§ 1º Somente será admitido à prestação das provas o candidato que exibir, no ato, documento de 
identidade com fé pública e validade em todo território nacional, expedido por órgão público, com 
fotografia. 

§ 2º Não haverá segunda chamada em quaisquer das provas, seja qual for o motivo alegado. 

§ 3º Em existindo provas objetiva e subjetiva eliminatórias, elas deverão preferencialmente ser 
realizadas no mesmo final de semana. 

§ 4º. A Comissão Organizadora do Concurso determinará as medidas de organização das provas, bem 
como o procedimento a ser adotado para fins de exclusão do candidato que as desrespeitar. 

§ 5º. Ressalvada a situação particular dos candidatos com deficiência, será observada a igualdade de 
condições entre os candidatos para realização das provas. 
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§ 6º. O candidato que necessitar de recurso especial para a realização das provas deverá requerê-lo, 
por escrito, devidamente justificado por médico especializado na área da respectiva deficiência, no ato 
da inscrição, ciente de que pedidos posteriores, nesse sentido, serão indeferidos. 

§ 7º. As provas, caso realizadas aos sábados, iniciarão em horário diferenciado para os inscritos 
adventistas do sétimo dia ou praticantes de outra religião que, de acordo com os costumes, não 
possam realizar o exame no horário estabelecido no Edital de Abertura ou de Convocação. 

§ 8º. Para o resguardo dos princípios da liberdade religiosa, do sigilo e da isonomia, bem como da 
necessária garantia da unicidade das provas, o Edital de Abertura deverá prever a obrigação de 
informação prévia e as formas de comprovação da inserção do candidato em determinada crença, bem 
como a obrigação de resguardo da incomunicabilidade dos candidatos que necessitarem realizar as 
provas em horários alternativos. 

§ 9º. A candidata que tiver necessidade de, durante a realização das provas, amamentar deverá 
requerer esse atendimento especial no requerimento padrão de inscrição e levar um acompanhante 
com mais de 18 (dezoito) anos de idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade, responsável 
pela guarda da criança, sob pena de não poder realizar a prova acompanhada da criança; o tempo 
dispensado à amamentação não será acrescido ao tempo de prova. 

§ 10º. Poderão ser admitidos, quando indicados por prescrição médica, o uso de óculos escuros, 
aparelhos de correção auditiva ou medicamentos, mediante requerimento do interessado no ato da 
inscrição, devidamente instruído com o respectivo laudo médico. 

§ 11. O candidato que deixar de se apresentar no local da prova até o limite do horário estabelecido 
para seu ingresso será considerado eliminado, qualquer que seja o motivo determinante do atraso.  

Art. 13. Durante a realização das provas, é vedado ao candidato, sob pena de exclusão do certame: 

I - dirigir-se aos membros da Comissão Organizadora do Concurso e da Banca Examinadora ou aos 
integrantes da Equipe de Fiscalização, bem como a qualquer outra pessoa, para pedir esclarecimentos 
sobre as questões formuladas ou a respeito da inteligência de seu enunciado ou, ainda, sobre a forma 
de respondê-las;  

II - formular qualquer tipo de consulta a material não permitido durante a prova;  

III - ausentar-se do recinto, exceto quando acompanhado de fiscal;  

IV - entregar a prova antes do prazo mínimo ou além do limite de tempo fixado para sua realização; 

V - comunicar-se com outro candidato que esteja realizando a prova;  

VI - portar qualquer equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares; 

VII - desrespeitar membros da Comissão Organizadora do Concurso, da Banca Examinadora ou 
integrantes da Equipe de Fiscalização, bem como proceder de forma incompatível com as normas de 
civilidade, compostura e bons costumes. 

Parágrafo único. Será retirado do recinto das provas o candidato que se portar de maneira 
inconveniente ou em desacordo com as regras estabelecidas neste Regulamento e no Edital de 
Abertura ou Convocação, sendo eliminado do concurso, sem prejuízo das demais providências legais 
que se fizerem necessárias. 

Art. 14. Quando a correção das provas não for realizada por meio de processamento eletrônico, o sigilo 
necessário será assegurado por meio de desidentificação. 
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Art. 15. A prova de títulos será constituída, no mínimo, por apresentação de: 

I - diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-
Graduação "stricto sensu", em nível de Doutorado acompanhado do Histórico Escolar; 

II - diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-
Graduação "stricto sensu acompanhado do Histórico Escolar; 

III - certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu” com carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas, acompanhado do Histórico Escolar no qual constem disciplinas cursadas 
e respectiva carga horária; 

IV - ter exercido a condição de trabalhador voluntário, conforme a Resolução 21/2014 da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina, pelo período mínimo de 1 (um) ano. 

Parágrafo único: O Edital de Abertura, de acordo com as respectivas atribuições de cada cargo, poderá 
estabelecer outros critérios passíveis de valoração na prova de títulos. 

Seção II 

Da Avaliação das Provas e dos Títulos 

Art. 16. O Edital estabelecerá os critérios de avaliação das provas.  

Art. 17. As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para 
o exercício do cargo. 

§ 1º. A nota mínima para a aprovação na(s) prova(s) eliminatória(s) será estabelecida no Edital. 

§ 2º. Os concursos que forem realizados com mais de uma fase ou etapa poderão prever a exigência 
de classificação ou posicionamento mínimos em relação ao número de vagas, em fase ou etapa 
antecedente, como requisito de habilitação ao prosseguimento à fase ou etapa subsequentes do 
respectivo certame. 

§ 3º. Reprovado na(s) prova(s) de caráter eliminatório ou não atingindo a classificação ou 
posicionamento mínimos exigidos ao prosseguimento à fase ou etapa subsequentes, o candidato 
estará automaticamente eliminado do certame. 

§ 4º. As provas de caráter eliminatório também possuem caráter classificatório. 

Art. 18. A média final será calculada observando-se as notas em cada uma das provas e os seus 
respectivos pesos. 

Art. 19. A Prova de Títulos terá caráter classificatório e os critérios de pontuação serão previstos no 
Edital de Abertura. 

Art. 20. Os resultados das provas serão divulgados mediante Edital, a ser publicado no Diário Oficial 
Eletrônico. 

Art. 21. Não será conferida nota à prova, ou às provas, em que o candidato tenha sido retirado do 
recinto de sua realização, ou tiver aquela anulada por quaisquer dos motivos previstos no artigo 13.  

Art. 22. Fica assegurado ao candidato vista às provas e/ou às folhas de respostas, bem como aos 
critérios utilizados para avaliação, pelo Examinador ou Banca Examinadora, das provas discursivas e/ou 
dissertativas, na mesma oportunidade do art. 26. 

Art. 23. O julgamento dos títulos será feito nos termos dos critérios estipulados no Edital. 



 Conselho Superior 

Av. Rio Branco, 919 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-205 

Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

§ 1º. Os pontos conferidos aos títulos não poderão somar mais de 10% (dez por cento) do total dos 
pontos do Concurso. 

§ 2º. Somente serão apreciados os títulos apresentados no prazo e na forma fixadas no Edital. 

Art. 24. Inexistindo recursos pendentes de decisão administrativa, os resultados finais do concurso, 
com a classificação dos candidatos, serão publicados da seguinte forma: 

I - lista de classificação geral, nela integrando as pessoas com deficiência; 

II - lista de classificação especial para pessoas com deficiência; III -se realizado com regionalização das 
vagas, lista de classificação geral e especial, nos termos acima, por região, bem como lista de 
classificação geral estadual e geral especial para pessoas com deficiência; 

Art. 25. No caso de empate entre candidatos aprovados com igual média final terá preferência: 

I - o que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) e, dentre eles, aquele com idade mais 
elevada, nos termos da art. 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; 

II - o que tiver obtido a maior nota nas provas de caráter eliminatório, considerando-se os respectivos 
pesos; 

III - o que tiver obtido a maior nota na prova de títulos, considerando-se os respectivos pesos; 

IV - o que tiver maior idade. 

IV - o que tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do artigo 440 do Código de 
Processo Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008 e a 
data de término das inscrições para este concurso; (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 
10/2017) 

 V -  o que tiver maior idade. (Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 10/2017) 

Parágrafo único. Permanecendo ainda o empate, será realizado sorteio público, com chamamento dos 
interessados para presenciarem o ato, mediante Edital publicado no Diário Oficial eletrônico, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de sua realização. 

Seção III 

Dos Recursos 

Art. 26. Após a publicação do Edital com divulgação das questões de prova e gabarito, e do Edital com 
os resultados das provas, os candidatos terão o prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis para interpor 
recurso. 

Art. 27. O recurso será interposto na forma estabelecida pelo Edital de Abertura e deverá conter 
exposição detalhada e fundamento do pleito. 

Parágrafo único. O recurso será sempre individual. 

Art. 28. O recurso será examinado, preliminarmente, pela Comissão do Concurso ou pela instituição 
contratada, que: 

I - determinará o indeferimento sumário do pedido, se formulado fora do prazo ou não contiver os 
elementos indicados no Edital de Abertura; 

II - encaminhará os documentos à Banca Examinadora, após processar a respectiva desidentificação. 

Art. 29. O Examinador ou a Banca Examinadora terá prazo acertado com a Comissão do Concurso ou 
com a instituição contratada para conhecer as razões apresentadas pelo candidato recorrente e 
deferir, total ou parcialmente, ou indeferir o recurso. 
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§ 1º. Conhecidas as razões do recorrente e provido seu recurso, será proposta a alteração da nota 
anteriormente atribuída. 

§ 2º. O candidato que tiver interposto recurso não poderá ter diminuída a nota anteriormente obtida, 
salvo evidente erro de soma.  

Art. 30. Provido o recurso, no caso de provas objetivas, serão tomadas as seguintes providências: 

I - em caso de erro no gabarito oficial, será o mesmo retificado, sendo as notas de todos os candidatos 
recalculadas; 

II - em caso de erro substancial, a questão será anulada, retificado o gabarito oficial, sendo considerada 
correta para todos os candidatos e recalculadas as notas; 

III - em caso de ser apurado erro na contagem dos pontos do candidato, será efetuada a devida 
alteração da sua pontuação. 

Art. 31. A conclusão acerca do recurso interposto será publicada no Diário Oficial Eletrônico, não 
cabendo novo recurso. 

Art. 32. Qualquer candidato poderá representar ao Defensor Público-Geral sobre eventuais 
irregularidades de que venha a ter conhecimento durante a realização do Concurso Público, as quais 
possam configurar inobservância de preceitos legais, regimentais ou outros previstos no Edital. 

§ 1º. A representação, que não terá efeito suspensivo, poderá ser intentada até o segundo dia útil, 
contados da data da publicação do Edital de Homologação dos Resultados do Concurso. 

§ 2º. Se procedente a representação, o Concurso Público será anulado parcial ou totalmente, 
promovendo-se, de imediato, a apuração da responsabilidade. 

Art. 33. A prova somente poderá ser anulada: 

I - se forem constatadas, e plenamente comprovadas, irregularidades formais no processamento do 
concurso; 

II - na hipótese de ficar constatada a inobservância quanto ao sigilo;  

III - quando forem anuladas mais de 30% (trinta por cento) de suas questões. 

Parágrafo único. No caso de anulação da prova, ela deverá ser repetida, mantida a quantidade e o 
valor das questões, observando-se igual peso. 

Art. 34. Os resultados finais do Concurso Público, contendo a classificação dos candidatos em ordem 
decrescente de pontuação, serão homologados pelo Defensor Público-Geral, mediante edital.  

CAPÍTULO IV 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO E DA BANCA EXAMINADORA 

Seção I 

Da Comissão Organizadora do Concurso 

Art. 35. A Comissão Organizadora do Concurso para provimento de cargos do quadro de servidores de 
provimento efetivo da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina terá como Presidente o 
Defensor Público-Geral ou membro por ele indicado. 

§ 1º. A Comissão Organizadora do Concurso será composta pelo Presidente e por outros três 
integrantes, sendo um suplente, todos designados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do 
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Estado de Santa Catarina, devendo, seus integrantes, possuir grau de escolaridade, no mínimo, igual à 
exigida aos candidatos. 

§ 2º. A Comissão Organizadora do Concurso poderá contar com 01 (um) Secretário indicado pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ 3º. Sem prejuízo das hipóteses de suspeição previstas na legislação processual civil, na Comissão 
Organizadora do Concurso e nas Bancas Examinadoras, bem como na organização e fiscalização de 
qualquer das etapas do certame, são impedidos de participar membros e servidores da Defensoria 
Pública e outras pessoas: 

I - que, com relação aos candidatos inscritos, sejam cônjuge ou companheiro(a) ou tenham parentesco, 
por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;  

II - que tenham sido, nos 03 (três) anos anteriores à deliberação do Conselho Superior da Defensoria 
Pública pela organização do concurso, titulares, sócios, dirigentes, empregados ou professores de 
cursos formais ou informais de preparação ou aperfeiçoamento para concursos públicos ou de 
aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil; 

III - que contem com cônjuge, companheiro(a) ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, que detenha alguma das condições do inciso anterior; 

IV - que estejam inscritas em provas de outros concursos públicos. (Revogado pela Deliberação 
CSDPESC nº 10/2017). 

§ 4º. Os motivos de suspeição e impedimento deverão ser comunicados por escrito, em até 5 (cinco) 
dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial Eletrônico: 

I - ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso, em se tratando de integrante da Comissão, 
do Secretário de Apoio Administrativo ou de pessoa envolvida na organização ou fiscalização do 
certame que tenha sido designada pela Defensoria Pública; 

II - ao responsável pela entidade organizadora do concurso, em se tratando de integrante da Banca 
Examinadora ou de pessoa envolvida na organização ou fiscalização do certame que tenha sido 
contratada pela entidade organizadora. 

§ 5º. Os membros da Comissão Organizadora do Concurso serão substituídos em suas faltas, 
impedimentos ou afastamentos, pelo membro suplente, convocado pelo Presidente da Comissão, 
quando assim o exigir. 

§ 6º. Sempre que necessário e mediante autorização do Defensor Público-Geral, os membros e 
servidores da Defensoria Pública integrantes da Comissão Organizadora poderão afastar-se de suas 
funções. 

Art. 36. À Comissão do Concurso compete, salvo, em sendo o caso, se houver delegação para a 
instituição organizadora: 

I - a realização de estudos e pesquisas para a elaboração de programas relativos ao respectivo 
Concurso; 

II - a coordenação, o controle e a execução dos procedimentos administrativos correspondentes às 
várias fases ou etapas do Concurso; 

III - o provimento de recursos humanos e logísticos necessários à realização do certame; 

IV - lavrar atas dos trabalhos, detalhando as atividades desenvolvidas e relatando eventuais incidentes 
ocorridos; 
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V - a elaboração dos Editais do Concurso e submetê-los à apreciação do Defensor Público-Geral, se 
esse não pertencer à comissão.  

VI - elaborar o Edital de Abertura do Concurso; 

VII - selecionar a composição da Banca Examinadora; 

VIII - coordenar e acompanhar a elaboração dos programas, das provas e dos títulos; 

IX - coordenar e acompanhar a aplicação e a avaliação das provas e dos títulos; 

X - publicar todos os atos relativos ao concurso; 

XI - prover os recursos necessários ao bom andamento do concurso;  

XII - realizar as demais atividades inerentes ao concurso. 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora do Concurso reunir-se-á com a presença da maioria 
absoluta de seus integrantes e suas deliberações serão tomadas pelo voto da maioria simples dos 
presentes, tendo o Presidente voto de qualidade. 

Seção II 

Da Banca Examinadora 

Art. 37. A Banca Examinadora será composta de profissionais, cuja especialização individual preencha 
os requisitos necessários às tarefas para as quais forem designados, devendo seus integrantes, possuir 
grau de escolaridade, no mínimo, igual à exigida aos candidatos. 

Parágrafo único. O ato de designação das Bancas Examinadoras será publicado no Diário Oficial 
Eletrônico com a antecedência mínima de quinze (15) dias da realização da(s) prova(s). 

Art. 38. Compete à Banca Examinadora: 

I - a elaboração das provas objetivas, discursivas e/ou dissertativas, e sua avaliação; 

II - a elaboração e a avaliação das provas práticas; III -a avaliação dos títulos; 

III - a análise dos recursos referentes às questões das provas, dos títulos e suas avaliações. 

CAPÍTULO V 

DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Art. 39. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência, nos termos do 
artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, do artigo 37 do Decreto Federal nº 3.298/99 e do artigo 
35, § 1º, da Lei Estadual nº 12.870/04, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do 
cargo, nos seguintes termos: 

I - caso o percentual resulte em um número fracionado, o número de vagas destinado às pessoas com 
deficiência deverá ser igual ao primeiro número inteiro subsequente, desde que o número total de 
vagas reservadas não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas no concurso; 

II - os candidatos que se inscreverem para as vagas reservadas concorrerão, além destas, à totalidade 
das vagas, desde que aprovados, habilitados e observados rigorosamente os requisitos gerais para a 
habilitação em cada etapa e a ordem geral de classificação;  

III - as listas de classificação, em todas as etapas, devem ser separadas, mantendo-se uma com a 
classificação geral, incluídos os candidatos com deficiência, habilitados na forma do parágrafo anterior, 
e outra exclusivamente composta por eles; 

IV - caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas, elas serão livremente providas, 
obedecida a ordem de classificação no concurso. 
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§ 1º. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá apresentar laudo médico, emitido nos 
últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (C.I.D.), além da provável causa 
da necessidade especial. 

§ 2º. O candidato aprovado e nomeado para provimento de vaga reservada terá apuradas, na perícia 
médica prévia à posse, a sua condição de pessoa com deficiência declarada no formulário de inscrição 
no concurso, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 

§ 3º Caso a perícia concluir pela não-qualificação do candidato como possuidor da deficiência 
declarada no formulário de inscrição e atestada pelo médico, tornar-se-á sem efeito a opção de 
concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, permanecendo a figurar somente nas 
listas de classificação geral por região e geral estadual, salvo má-fé, hipótese na qual será declarado 
eliminado do certame, tornando sua nomeação insubsistente. 

Art. 40. Os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais no que se refere ao conteúdo, à avaliação, à duração, ao horário e local de aplicação das provas, 
sendo-lhes assegurado fácil acesso ao recinto onde essas forem realizadas. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão prestadas provas em datas e locais distintos daqueles 
indicados no respectivo Edital.  

Art. 41. O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas na região ou no âmbito 
estadual e constará nas listagens de classificação geral por região e geral estadual, somente provendo 
as vagas reservadas das listagens de classificação especial por região e especial estadual, quando, em 
tendo sido aprovado, a classificação alcançada for insuficiente à sua nomeação. 

CAPÍTULO VI 

DO VALOR DA INSCRIÇÃO E DAS ISENÇÕES 

Art. 42. O valor máximo da taxa de inscrição corresponderá a 5% (cinco por cento) do subsídio bruto 
atribuído em lei para o cargo disputado, cabendo ao candidato efetuar o recolhimento na forma do 
que dispuser o Edital. 

§ 1º. É isento da taxa de inscrição o candidato que assim o requerer em formulário específico e que: 

I - esteja amparado pelo Decreto nº 6.593/08, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e possua renda familiar mensal igual ou inferior a 
03 (três) salários mínimos ou renda familiar mensal per capita de até 0,5 (meio) salário mínimo mensal, 
nos termos do Decreto nº 6.135/07; 

II - seja doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 10.567/97, com comprovação de, no mínimo, 
03 (três) doações anuais; 

III - esteja amparado pelo art. 64, parágrafo único, II, da Lei Complementar Estadual nº 575 de 2012, 
pelo período mínimo de 1 (um) ano, de acordo com a Resolução nº 21/2014 da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina. 

§ 2º. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá efetuar o requerimento de 
isenção, conforme procedimento a ser estabelecido pelo Edital, sob pena de não apreciação do pedido. 

§ 3º. O Edital definirá o prazo limite para a apresentação do requerimento de isenção, assim como da 
resposta ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido. 

§ 4º. Em caso de indeferimento do pedido, o candidato deverá ser comunicado antes do término do 
prazo previsto para as inscrições.  
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CAPÍTULO VII 

DA NOMEAÇÃO E POSSE 

Art. 43. A nomeação será realizada observando-se a ordem de classificação, o número de vagas 
existentes a serem preenchidas e, se for o caso, a regionalização destas. 

Art. 44. O candidato aprovado poderá renunciar à convocação correspondente à sua classificação 
antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que, optando o renunciante, será 
deslocado para o último lugar da lista de classificados. 

Art. 45. São requisitos para a posse do nomeado: 

I - ter pelo menos 18 anos completos; 

II - aprovação em exame de saúde físico procedido pelo órgão médico oficial; 

III - declaração de bens; 

IV - declaração de cargo, função ou emprego que ocupe e de quaisquer rendimentos percebidos dos 
cofres públicos; 

V - apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros estabelecidos no Edital: 

a) para o cargo de Analista Técnico, cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente 
registrado pelo Ministério da Educação; 

b)  para o cargo de Técnico Administrativo, cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino 
médio, devidamente registrado pelo Ministério da Educação; 

c)  cópia autenticada do documento oficial de identidade, do qual conste filiação, retrato e assinatura; 

d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física - CPF, salvo se o respectivo número já constar da 
cópia de que trata o item “b”; 

d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF, salvo se o respectivo número já constar da 
cópia de que trata o item “c”; (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 10/2017) 

e) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao serviço 
militar, se do sexo masculino; 

f) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia com 
as obrigações eleitorais, ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral; 

g) certidão, fornecida pela Justiça Eleitoral, comprovando a inexistência de crime eleitoral, 
acompanhada de sua autenticidade, quando for emitida pela internet; 

h) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar 
dos lugares onde haja residido nos últimos 05 (cinco) anos; 

i) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual constem os Estados de residência 
nos últimos 05 (cinco) anos e a circunstância de nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou 
processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos 
esclarecimentos pertinentes; 

j) certidão do órgão disciplinar a que estiver sujeito o candidato, comprovando não estar sendo 
processado, nem ter sido punido no exercício da profissão, de cargo ou de função, devendo apresentar, 
caso seja advogado, certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a sua situação 
perante a Instituição.  

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 46. Havendo abertura de vagas à nomeação em regiões administrativas sem previsão de vagas no 
edital de abertura de concurso, deverão ser utilizadas as listas de classificação geral e específica 
estadual. 

Art. 47. Salvo disposição contrária, os prazos previstos nesta Resolução são contados em dias corridos, 
excluindo-se o dia inicial e incluindo-se o dia final. 

Art. 48. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso. 

Art. 49. A presente resolução não se aplica aos concursos para o provimento do cargo de Defensor 
Público do Estado de Santa Catarina, os quais terão resolução específica. 

Art. 50. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Florianópolis/SC, 7 de abril de 2017. 

 

RALF ZIMMER JUNIOR 
Presidente do CSDPESC 

 


