
I CONCURSO SIMULADO DE DEFENSORIA PÚBLICA

EDITAL 02/2021

A Comissão  de  Concurso  do  I  Concurso  Simulado  de  Defensoria  Pública,  organizado  e

aplicado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul – FESDEP,

vem disponibilizar o caderno de prova em formato PDF, bem como dar publicidade ao gabarito

preliminar da prova objetiva e à relação preliminar de aprovados. 

Os arquivos encontram-se disponíveis no site da Escola, na página do concurso e no painel do

aluno de todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as) no certame.

Na mesma oportunidade, apresenta o prazo recursal contra as questões da prova objetiva e o

procedimento de interposição.

1. DOS RECURSOS

1.1 O candidato que desejar interpor  recursos contra  os gabaritos oficiais  preliminares  da

prova objetiva poderá fazê-lo nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2021. 

O prazo recursal terá início as 9h do dia 28 de julho e se encerrará as 17h do dia 30 de julho.

1.2  Para  recorrer  contra  os  gabaritos  oficiais  preliminares  da prova  objetiva,  o  candidato

deverá  elaborar  suas  razões  de  recurso  e  encaminhar  para  o  e-mail  ensino@fesdep.org.br no

formato PDF, sem identificação de nome ou qualquer sinal que identifique o candidato.

1.3 Recursos recebidos após as 18h do dia 30 de julho não serão analisados.

1.4 Os recursos serão analisados e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão

divulgadas  no  site  da  FESDEP  de  forma  universalizada,  na  página  de  acompanhamento  do

concurso.

1.5  Se  houver  alteração,  por  força  de  impugnações,  essa  alteração  valerá  para  todos  os

candidatos, independentemente de terem recorrido e se houver anulação, será atribuído 01 ponto

positivo  para  todos  os  candidatos.  Caso  o  candidato  tenha  errado  a  questão  anulada,  será

desconsiderado o desconto respectivo.
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1.6 Os recursos deverão observar o limite  de 120 linhas,  sendo desconsiderado o teor do

conteúdo que extrapolar esse limite.

1.7  Dúvidas  e  esclarecimentos  remanescentes  podem  ser  solicitados  pelo  e-mail

ensino@fesdep.org.br

CRONOGRAMA DO CONCURSO

PRAZO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DE

RECURSOS

Início: 09h do dia 28 de julho

Término: 17h do dia 30 de julho

DATA  DE  DIVULGAÇÃO  DO

RESULTADO DOS RECURSOS

09 de agosto

DATA  DE  DIVULGAÇÃO  DA  LISTA

DEFINITIVA  DE  APROVADOS  E

CONVOCAÇÃO  PARA  A  PROVA

SUBJETIVA

10 de agosto

DATA DAS PROVAS SUBJETIVAS 25 e 26 de setembro

Porto Alegre/RS, 26 de julho de 2021.

Equipe FESDEP
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