DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 1
NÚCLEO CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência,
efetivando a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade

EDITAL DE CONCURSO
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NÚCLEO CÍVEL
DE RONDONÓPOLIS, situada na Avenida Goiânia, 100, Jardim Pindorama em
Rondonópolis TORNA PÚBLICO que se encontram abertas inscrições do I
Concurso Público, regido por esse Edital, para preenchimento, do cargo de
Estagiário da Defensoria Pública.
I – DO CARGO
1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento, mediante admissão, de 1
vaga para o cargo de Estagiário da Defensoria Pública, mais cadastro de reserva.
2. O cargo, número de vagas, vencimento e escolaridade exigida são os
estabelecidos na tabela que segue:
Cargo
Estagiário

Número de Vagas
1 + cadastro
reserva

Remuneração
R$ 886,03

Escolaridade Mínima
7° semestre Direito

3. O estagiário atuará no Núcleo de Rondonópolis/MT, juntamente com o
Defensor Público de segunda-feira a sexta-feira.
4. A carga horária para o estágio é de 5 a 6 h.
5. O estágio é direcionado exclusivamente aos que ainda estão no curso da
Faculdade.
II – DA INSCRIÇÃO
1. A inscrição deverá ser efetuada das 12 horas de 27.1.2020 às 18 horas de
21.2.2020, exclusivamente na sede da Defensoria Pública, Núcleo Cível de
Rondonópolis.
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelo correio, fac-símile,
condicional ou fora do prazo estabelecido.
1.2. Não será cobrada taxa para a realização da inscrição.
2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá
alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2.1. Ao efetuar sua inscrição, o candidato apresentará fotocópia de RG e CPF,
bem como preencherá uma declaração afirmando o semestre da faculdade que
encontra cursando.
III – DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas:
1.1. Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 22
questões de múltipla escolha, versando sobre:
a) Direito Civil (5 questões)
b) Direito Processual Civil (5 questões)
c) Direito Constitucional (4 questões)
d) Direito do Consumidor (4 questões)
e) Lei dos Juizados Especiais Cíveis (4 questões)
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1.2. Prova subjetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 3
questões, uma de Direito Constitucional, uma de Direito Civil e uma relativa ao
Direito do Consumidor, cada uma valendo até 5 pontos.
2. A prova terá duração de 4h e a validade de 37 (trinta e sete) pontos, sendo
considerado eliminado o candidato que não alcançar nota igual ou superior a 20
(vinte e cinco) pontos.
3. A prova será realizada no dia 1.3.2020 em local a ser publicado
posteriormente.
4. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de passado 1h30m
do início do exame.
5. Após duas horas de realização da prova será permitido que o candidato leve o
caderno de provas.
6. Será permitida consulta à legislação seca, despida de comentários
jurisprudenciais e pessoais.
7. Em caso de empate, será considerado aprovado aquele que tiver maior média
de notas pelos quatro semestres anteriormente cursados.
IV – DO RESULTADO
1. O gabarito será publicado na sede da Defensoria Pública de Rondonópolis no
dia 3 de março de 2020.
2. O prazo para recurso encerrará no dia 4 de março às 18h.
3. A lista dos aprovados será publicada na sede da Defensoria Pública no dia 5 de
março de 2020, a partir das 12h.
V – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DIREITO CIVIL
Da responsabilidade civil: Da obrigação de indenizar; Da indenização.
Do direito de família: Do casamento; Das relações de parentesco.
Do direito patrimonial: Do regime de bens entre os cônjuges; Do usufruto
e da administração dos bens de filhos menores; Dos alimentos; Do bem de
família.
Da Dissolução da Sociedade e do Vínculo Conjugal.
Da união estável.
Da Sucessão em Geral; Da Herança e sua Administração; aceitação e
renúncia da herança; Dos Excluídos da Sucessão
Da tutela e da curatela: Da tutela; Da curatela.

LEI 9.099/95
Da competência dos Juizados Especiais
Das partes
Dos atos processuais
Do pedido e das citações e intimações
Da revelia
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Da instrução e julgamento
Da resposta do réu, das provas e da sentença
Dos recursos
Da extinção do processo sem julgamento do mérito
Da execução
Das despesas
PROCESSO CIVIL
Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais
Da jurisdição e da ação
Da gratuidade da justiça
Da defensoria pública
Da tutela provisória
Da formação, suspensão e extinção do processo
Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença relativo ao
procedimento comum
DIREITO CONSTITUCIONAL
Dos princípios, direitos e garantias fundamentais.
Defensoria Pública e sua visão constitucional
Justiça Social na Constituição
Dos Princípios Tributários na Constituição
Estatuto da Criança e do Adolescente à Luz da Constituição Federal
DIREITO DO CONSUMIDOR
Relação Jurídica de Consumo: Consumidor, Fornecedor, Produto e Serviço
Práticas e Cláusulas Abusivas
Responsabilidade pelo Fato do Produto e Serviço
Responsabilidade por Vício no Produto e Serviço
Rondonópolis, 13 de janeiro de 2020.

MAICOM A. F. VENDRUSCOLO
Defensor Público Estadual
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