SELEÇÕES INTERNAS

... o site da Defensoria Pública da União, conta
com um Repositório do Conhecimento? O
Repositório do Conhecimento é uma plataforma,
de livre acesso e categorizada de acordo com o
material disponibilizado, que visa disseminar o
conhecimento adquirido por meio de cursos de
formação, palestras, cursos de curta e longa
duração, programas de extensão etc. em que
Defensores Públicos Federais tenham participado.
Visite o portal e acesso o material que se encontra
disponível

no

site

Aconteceu o curso de preparação à carreira
destinado aos 60 Defensores Públicos Federais
empossados. Durante sete dias de formação, os
novos integrantes da instituição foram preparados para desafios como a abertura de novas
unidades e a proteção de populações
especialmente vulneráveis. Recebidos pelo
Defensor Público-Geral Federal Haman Tabosa,
os novos defensores conheceram a história da
DPU, as recentes conquistas e os direitos
constitucionais da instituição.

FIQUE POR DENTRO
Foi realizado entre os dias 28 de setembro e 11
de novembro de 2015, o curso de curta duração
“NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SUAS ALTERAÇÃOES E POLÊMICAS – O
curso teve por objetivo geral capacitar, no novo
Código de Processo Civil – CPC, Defensores
Públicos Federais que atuam em questões práticas
afetas ao tema. O curso obteve carga horária de 40
horas/aula e contou com a participação de 30
Defensores Públicos Federais e contará com novas
turmas.

http://www.dpu.gov.br/

esdpu/repositorio.

...

FIQUE POR DENTRO

Está previsto para o início de 2016, seleção para ingresso no
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE
DEFENSORES PÚBLICOS FEDERAIS E SERVIDORES PARA
CURSOS DE LONGA DURAÇÃO e para o PROGRAMA DE
INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMA ESTRANGEIRO. Todas as
informações estarão disponíveis em: www.dpu.gov.br/esdpu.

deAconteceu o Programa de Intercâmbio do Bloco de Defensores
Públicos do Mercosul, coordenado pela Defensoria Pública da União
(DPU), entre 23 de novembro a 04 de dezembro de 2015. Durante o
evento, oito defensores públicos, dois de casa país do Bloco – argentinos,
chilenos, uruguaianos e venezuelanos – tiveram a oportunidade de
vivenciar o trabalho dos defensores públicos brasileiros, conhecendo sua
atuação perante a Justiça das mais diversas especialidades, as práticas
relacionadas ao atendimento ao público e formas de gestão.

NOTAS

VOCÊ SABIA QUE...

CHAMADA DE TRABALHOS
PARA A REVISTA DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
ARTIGOS – R E S E N H A S – BOAS P R Á T I C A S I N S T I R U C I O N A I S –
ESTUDO DE CASO.

PRAZO: 20 DE MARÇO DE 2016
A Revista da Defensoria Pública da União receberá, até o dia 20 de
março de 2016, artigos, resenhas e boas práticas institucionais/ estudos
de caso com temas referentes à Defensoria Pública, à promoção dos
Direitos Humanos e ao acesso à Justiça.

publicações
ARTIGOS

de textos inéditos produzidos com o intuito de apresentar métodos,

análises e resultados de estudos realizados que proporcionem o conhecimento e a
reﬂexão sobre ideias e/ou hipóteses desenvolvidas pelo autor;

RESENHAS

texto de caráter opinativo que interprete, analise, descreva e/ou enumere aspectos
relevantes sobre uma outra obra;

BOAS PRÁTICAS
INSTITUCIOANAIS:

textos que apresentem programas, projetos

e/ou

experiências

institucionais que

contribuíram para a promoção do trabalho

da Defensoria Pública, dos direitos

humano e do acesso à justiça.

Conﬁra as regras de submissão na página da revista: www.dpu.gov.br/esdpu/revista
Todos os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para a Escola Superior da Defensoria Pública da União:
revista.esdpu@dpu.gov.br
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