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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM
Rua Santo Antônio - esquina com as ruas Rio Purus e Jutaí S/N, Vieiralves - Bairro Nossa Senhora das Graças - CEP 69053-020 - Manaus - AM  

ATA

XXVII Concurso para Estágio Remunerado em Direito na Defensoria Pública da União no Amazonas

Comissão Especial para Avaliação das Declarações de Pertencimento à População Preta/Parda

Ata de Reunião nº 01/2022

 

Data: 01.06.2022
Local: plataforma de comunicação e videoconferências Teams
 
Presenças:
Raul Moura Aquino, Defensor Público Federal da Defensoria Pública da União no Amazonas;
Maria Josélia Amaral de Menezes, Assistente Social da Defensoria Pública da União no Amazonas;
 
Convidada: Ana Míria dos Santos Carvalho, cidadã externa à instituição que realiza seleções, com
notório saber em políticas de igualdade racial.

 

Servidor responsável pela ata: Ítalo Guimarães Trindade, Técnico em Assuntos Educacionais da
Defensoria Pública da União no Amazonas.
Horário de início: 8h (horário Manaus)
Horário de término: 9h (horário Manaus)

 

Ao primeiro dia do mês de junho, às noves horas horário de Brasília (oito horas de Manaus), por meio da
plataforma de comunicação e videoconferências Teams, realizou-se reunião da Comissão Especial para
Avaliação das Declarações de Pertencimento à População Negra, contando com as presenças acima
nominadas. A reunião foi coordenada pelo Defensor Raul Moura Aquino, conforme registro que segue: o
objetivo da reunião é avaliar o enquadramento dos candidatos inscritos Thales Antônio Cardoso Pereira,
Felipe Ovídio Dias, Pablo de Oliveira Rocha e Bruna Nayara Souza dos Santos, na condição de cotistas.
Inicialmente, os membros da Comissão reuniram-se sem a presença dos candidatos, aguardando o
primeiro candidato a entrar, conforme o horário fixado para as entrevistas,  com média de 15 minutos para
cada um. Logo em seguida, o primeiro candidato se apresentou em tela, seguido posteriormente pelos
demais candidatos, e a convidada Ana conduziu as entrevistas baseadas em quatro perguntas: nome
completo do candidato; qual a área de escolha para o estágio; se haviam preenchido a autodeclaração; e as
razões pela qual se autodeclaravam negros ou pardos. Terminados os questionamentos aos candidatos, a
Comissão passou à deliberação. Por unanimidade, a Comissão decidiu aprovar a autodeclaração dos 4
candidatos, conforme Resolução CSDPU nº 173, de 3 de dezembro de 2020. Reunião encerrada. Nada
mais havendo a tratar, o Defensor Raul encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para
constar, eu, Ítalo Trindade, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo
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Defensor responsável do XXVII Concurso para Estágio Remunerado em Direito na Defensoria Pública da
União no Amazonas.

 

Documento assinado eletronicamente por Ítalo Guimarães Trindade, Técnico(a) em Assuntos
Educacionais, em 02/06/2022, às 15:47, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Raul Moura Aquino, Defensor Público Federal, em
02/06/2022, às 16:16, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 5254326 e o
código CRC B0696A0C.
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