ESTADO DO ACRE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
OUVIDORIA-GERAL

EDITAL Nº 001/2017/OUVIDORIA/DPE/AC, VISANDO A INSCRIÇÃO PARA
CONCORRER A INDICAÇÃO AO CARGO DE MEMBROS DO CONSELHO
CONSULTIVO DA OUVIDORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO ACRE PARA O BIÊNIO 2017/2019.

A OUVIDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ACRE, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso X, da Resolução
Administrativa nº 012/13 - CS/DPE/AC, do Conselho Superior da Defensoria Pública
do Estado do Acre, torna público, que se encontra aberto o prazo para inscrição de
entidades e movimentos sociais da capital e do interior do Estado do Acre, bem como
de cidadãos de reconhecida militância perante os movimentos sociais e experiência,
trabalhos e afinidades nas áreas de atuação, objeto e função institucionais da Defensoria
Pública, interessados em participarem da indicação para compor o Conselho Consultivo
da Ouvidoria-Geral da DPE-AC, no biênio 2017/2019.
O prazo para a inscrição dos interessados que preencham os requisitos
constantes do art. 37 e seguintes, da Resolução Administrativa nº012/13 - CS/DPE/AC,
publicada no DOE nº 11.147, de 03-10-13 (cidadãos e entidades civis que farão
indicação) será no período de sua publicação a 07-12-2017, no horário das 08:00 às
12:00 horas, na sede da Ouvidoria-Geral, situada na Travessa Custódio Freire, nº
26, Bosque, nesta cidade de Rio Branco Acre, fone (68) 3223-9206, devendo os
requerimentos de inscrições, cujo modelos se encontram anexos, juntamente com os
currículos dos candidatos serem entregues no ato da inscrição no endereço acima ou
para o email: ouvidoria.defensoria@ac.gov.br.
As funções de conselheiros do Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral da
Defensoria Pública do Estado do Acre não serão remuneradas e sua finalidade,
formação e funcionamento estão descritas na Resolução Administrativa acima referida.
Para conhecimento público, o presente Edital será divulgado no site e no mural
da DPE/AC, e publicado no Diário Oficial do Estado do Acre.

Rio Branco-Ac, 14 de novembro de 2017.

SOLENE OLIVEIRA DA COSTA

Ouvidora-Geral da Defensoria Pública/Ac.

Rua Custódio Freire n° 26 – Bairro Bosque - CEP: 69.900-553 - Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3223-9206.

ESTADO DO ACRE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
OUVIDORIA-GERAL

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (para cidadãos)
PROCESSO DE INDICAÇÃO AO CARGO DE MEMBROS DO CONSELHO
CONSULTIVO DA OUVIDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ACRE PARA O BIÊNIO 2017/2019.

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ________________ (Para preenchimento da Ouvidoria)
Nome:
______________________________________________________________________
_
RG
nº
__________________
CPF
nº
_________________
Nacionalidade___________________
Endereço:
____________________________________________________________________
Na
cidade
de
___________________________
telefone
para
contato
____________________
e-mail _____________________________vem, respeitosamente requerer a Vossa
Excelência, sua inscrição para concorrer a indicação ao Cargo de Membro do Conselho
Consultivo da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado, de que trata o
EDITAL nº 001/2017/Ouvidoria/DPE-AC, instruindo o presente pedido com os
documentos exigidos pelo respectivo edital, declarando, esta oportunidade, preencher
todos os requisitos exigidos para a inscrição no presente Processo, estando ciente e de
acordo com as normas reguladoras do mesmo, comprometendo-se a dar-lhes fiel
cumprimento, sob pena de sua exclusão do certame, sem prejuízo das demais medidas
de ordem administrativas, civil ou criminal.

Rio Branco-Ac ___/____/2017.

________________________________
(Assinatura legível do (a) requerente)

Rua Custódio Freire n° 26 – Bairro Bosque - CEP: 69.900-553 - Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3223-9206.

ESTADO DO ACRE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
OUVIDORIA-GERAL

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (entidades civis)
PROCESSO DE INDICAÇÃO AO CARGO DE MEMBROS DO CONSELHO
CONSULTIVO DA OUVIDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ACRE PARA O BIÊNIO 2017/2019.

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ___________________ (Para preenchimento da
Ouvidoria)
Nome:________________________________________________________________
CNPJ nº.__________________________CPF nº._______________________________
Nacionalidade:__________________________,
com
sede
na
_________________________________________________________cidade
de
__________________, telefone para contato _____________________, e-mail
_______________________________ vem, respeitosamente, apresentar os nomes dos
senhores(as) ______________________________ e ____________________, para
concorrer a indicação (como titular e suplente) ao Cargo de Membro do Conselho
Consultivo da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado, de que trata o
EDITAL nº 001/2017/OUVIDORIA/DPE-AC, instruindo o presente pedido com os
documentos exigidos pelo respectivo edital, declarando, nesta oportunidade, preencher
todos os requisitos exigidos para a inscrição no presente Processo, estando ciente e de
acordo com as normas reguladoras do mesmo, comprometendo-se a dar-lhes fiel
cumprimento, sob pena de sua exclusão do certame, sem prejuízo das demais medidas
de ordem administrativas, civil ou criminal.
Rio Branco/Ac, ___/_____/2017
Concordo com a indicação acima
Rio Branco/Ac,___de______2017
__________________________
________________________________
Nome da entidade civil por extenso
Assinatura legível de seu representante legal

Titular
___________________________
Suplente

Rua Custódio Freire n° 26 – Bairro Bosque - CEP: 69.900-553 - Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3223-9206.

