
 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

VI CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR 
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
EDITAL Nº 03 – DPE/RS, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

 
A COMISSÃO DO CONCURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL torna pública a exclusão do examinador Eduardo Marengo 
Rodrigues da composição da Banca de Direito Tributário, divulgada por meio do Edital 
nº 002/2020, de 10 de novembro de 2020. 

Torna pública, ainda, a retificação dos subitens 10.1, 12.1 e 16.34.1 do Edital nº 02 – 
DPE/RS, de 31 de agosto de 2021, que passam a ter a redação a seguir especificada, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

[...] 

10.1 Respeitados os empates da última posição, serão convocados para a inscrição 
definitiva os candidatos habilitados nas fases anteriores e classificados até a 50ª 
posição de acordo com as maiores notas, após o julgamento dos recursos, apuradas 
pela média ponderada da NFPO e NFPD, calculada de acordo com os pesos previstos 
no subitem 14.1 deste edital. 

[...] 

12.1 Respeitados os empates da última posição, serão convocados para a prova de 
tribuna os candidatos habilitados nas fases anteriores e classificados até a 30ª posição 
de acordo com as maiores notas, após o julgamento dos recursos, apuradas pela média 
ponderada da NFPO, da NFPD e da NPO, calculada de acordo com os pesos previstos 
no subitem 14.1 deste edital. 

[...] 

16.34.1 A jurisprudência e os enunciados de súmulas dos tribunais superiores e do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul poderão ser consideradas para fins 
de elaboração de itens/questões, desde que publicadas até 30 dias antes da data de 
realização das provas.  

[...] 

 
ALCINDO STRELOW 

Defensor Público do Estado 
Presidente da Comissão do Concurso 
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