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ESPAÇO PB

Instituições retomam trabalho
presencial de forma gradual na
Paraíba

Defensoria empossa nova
ouvidora e define sistema de
eleição para Conselho Superior

https://espacopb.com.br/v/instituicoes-retomam-trabalho-presencial-deforma-gradual-na-paraiba

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior/

JORNAL DA PARAÍBA

Bares, restaurantes e academias
de Patos voltam a funcionar a
partir desta segunda
https://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/bares-restaurantes-eacademias-de-patos-voltam-funcionar-partir-desta-segunda.html
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PARAÍBA

Defensoria empossa nova
ouvidora e define sistema de
eleição para Conselho Superior
https://paraiba.com.br/2020/08/07/defensoria-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior/

ANADEP

PB: Defensora recebe juiz de
Piancó para mais uma live com o
sistema de Justiça
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45340

TJPB

Juiz participa de live com
defensora pública para discutir
pacote anticrime
https://www.tjpb.jus.br/noticia/juiz-participa-de-live-com-defensora-publica-para-discutir-pacote-anticrime

PATOS ONLINE

Famílias de Patos serão
beneficiadas com cestas básicas
doadas pelo Atacadão em
parceria com DPE-PB
https://www.patosonline.com/familias-de-patos-serao-beneficiadas-com-cestas-basicas-doadas-pelo-atacadao-em-parceria-com-dpe-pb/

FOLHA PATOENSE

Atacadão doa 1150 cestas
básicas e é a 10ª entidade
a receber o Selo de
Responsabilidade da DPE-PB
http://www.folhapatoense.com/2020/08/06/atacadao-doa-1150-cestas-basicas-e-e-a-10a-entidade-a-receber-o-selo-de-responsabilidade-da-dpe-pb/#.XyxiiTR62pk.facebook
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PORTAL DO LITORAL PB

PORTAL PATOS

Atacadão doa 1150 cestas
básicas e é a 10ª entidade
a receber o Selo de
Responsabilidade da DPE-PB
https://www.portalpatos.com/noticia.asp?id=55082

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

DPE-PB empossa nova ouvidora
e define sistema de eleição para
Conselho Superior
http://experienciajuridica.com.br/dpe-pb-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior/

Defensora recebe juiz de Piancó
em mais um episódio da série
de diálogos com o sistema de
Justiça
http://experienciajuridica.com.br/defensora-recebe-juiz-de-pianco-em-mais-um-episodio-da-serie-dialogos-com-o-sistema-de-justica/

PB NEWS

DPE-PB empossa nova ouvidora
e define sistema de eleição para
Conselho Superior
https://pbnews.com.br/noticia/22619/dpe-pb-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior

TÁ NA ÁREA

Defensoria empossa nova
ouvidora e define sistema de
eleição para Conselho Superior
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior/

NOTÍCIA EXTRA

DPE-PB empossa nova
ouvidoria e define sistema de
eleição para Conselho Superior
https://www.noticiaextra.com/estados/dpe-pb-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior

CÂNDIDO NÓBREGA

ESPAÇO PB

DPE-PB empossa nova
ouvidoria e define sistema
de eleição para Conselho
Superior

Empregos: Defensoria Pública
da Paraíba abre seleção para
contratação de 38 vagas
temporárias

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8672/2020/08/07/dpe-pb-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior

https://espacopb.com.br/v/empregos-defensoria-publica-da-paraiba-abre-selecao-para-contratacao-de-38-vagas-temporarias

PARAÍBA ONLINE

Defensora recebe juiz de
Piancó em mais um episódio da
série diálogos com o sistema
de Justiça
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8666/2020/08/07/defensora-recebe-juiz-de-pianco-em-mais-um-episodio-da-serie-dialogos-com-o-sistema-de-justica

ESTADO PB

Sicredi Evolução recebe Selo
de Responsabilidade da DPEPB por doação a instituições
de CG
https://estadopb.com/sicredi-evolucao-recebe-selo-de-responsabilidade-da-dpe-pb-por-doacao-a-instituicoes-de-cg/

Defensoria Pública abre
seleção para contratação
temporária de profissionais na
Paraíba
https://paraibaonline.com.br/2020/08/defensoria-publica-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais-na-paraiba/

PARAÍBA MASTER

Defensoria Pública abre
seleção para contratação
temporária de 38 profissionais
na Paraíba
https://paraibamaster.com.br/2020/08/08/defensoria-publica-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-38-profissionais%E2%80%8B-na-paraiba/

CÂNDIDO NÓBREGA
FAROL CORPORATIVO

Defensora recebe juiz de
Piancó em mais um episódio da
série diálogos com o sistema
de Justiça
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensora-recebe-juiz-de-pianco-em-mais-um-episodio-da-serie-dialogos-com-o-sistema-de-justica/

DPE-PB empossa nova
ouvidoria e define sistema
de eleição para Conselho
Superior
http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-pb-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior/

CONJUR

TJ-PB admite custos
vulnerabilis em ADI sobre lei
de ideologia de gênero
https://www.conjur.com.br/2020-ago-07/
tj-pb-admite-custos-vulnerabilis-adi-lei-municipal#:~:text=Guardi%C3%A3o%20dos%20vulner%C3%A1veis-,TJ%2DPB%20admite%20
custos%20vulnerabilis%20em%20ADI,lei%20de%20ideologia%20de%20
g%C3%AAnero&text=%C3%89%20poss%C3%ADvel%20a%20admiss%C3%A3o%20da,efeitos%20em%20grupos%20de%20necessitados.
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PORTAL CORREIO

DPE abre seleção para
contratação temporária de
profissionais
https://portalcorreio.com.br/dpe-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais/#:~:text=A%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20
do%20Estado,adolescente%3A%20futuro%20do%20Brasil%E2%80%9D.

Defensoria Pública abre
seleção para contratação
temporária de profissionais
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8674/2020/08/08/defensoria-publica-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública abre
seleção para contratação
temporária de profissionais
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública abre
seleção para contratação
temporária de profissionais
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais/

WEB PB

DPE abre seleção para
contratação temporária de
profissionais
https://www.webpb.com.br/dpe-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais/

VAZ BRANCO & FERREIRA ADVOCACIA

TJ-PB admite custos
vulnerabilis em ADI sobre lei
de ideologia de gênero
https://vazbrancoeferreiraadv.com.br/2020/08/08/tj-pb-admite-custos-vulnerabilis-em-adi-sobre-lei-municipal/

PATOS ONLINE

“Me senti como um filho que
ficou fora muito tempo”, diz
homem que procurou pai por
40 anos

11

“Me senti como um filho que
ficou fora muito tempo”, diz
homem que procurou pai por
40 anos na Paraíba
http://www.folhapatoense.com/2020/08/08/me-senti-como-um-filho-que-ficou-fora-muito-tempo-diz-homem-que-procurou-pai-por-40-anos-na-paraiba/
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CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria é admitida como
custos vulnerabilis em ADI
sobre lei que proíbe ‘ideologia
de gênero’ em CG
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8685/2020/08/12/defensoria-e-admitida-como-custos-vulnerabilis-em-adi-sobre-lei-que-proibe-ideologia-de-genero-em-cg

O PIPOCO

DPE abre seleção para
contratação temporária de
profissionais
https://opipoco.com.br/dpe-abre-selecao-para-contratacao-temporaria-de-profissionais/

PARAÍBA

“Me senti como um filho que
ficou fora muito tempo”, diz
homem que procurou pai por
40 anos
https://paraiba.com.br/2020/08/09/me-senti-como-um-filho-que-ficou-fora-muito-tempo-diz-homem-que-procurou-pai-por-40-anos/
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Defensoria Pública da
Paraíba abre 38 vagas para
contratação temporária de
profissionais
https://www.agoranordeste.com.br/noticia/08/11/2020/defensoria-publica-da-paraiba-abre-38-vagas-para-contratacao-temporaria-de-profissionais.html

https://www.patosonline.com/me-senti-como-um-filho-que-ficou-fora-muito-tempo-diz-homem-que-procurou-pai-por-40-anos/

FOLHA PATOENSE

AGORA NORDESTE

PORTAL SERTÃO

Defensoria Pública da
Paraíba abre 38 vagas para
contratação temporária de
profissionais
https://portalsertao.com/noticia/19640/defensoria-publica-da-paraiba-abre-38-vagas-para-contratacao-temporaria-de-profissionais.html

G1 PB

Defensoria Pública da
Paraíba abre 38 vagas para
contratação temporarária de
profissionais
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/10/defensoria-publica-da-paraiba-abre-38-vagas-para-contratacao-temporaria-de-profissionais.ghtml

PORTAL T5

Defensoria Pública da PB abre
38 vagas para contratação
temporária; confira
https://www.portalt5.com.br/noticias/concursos-e-empregos/2020/8/
357629-defensoria-publica-da-pb-abre-38-vagas-para-contratacao-temporaria-confira

Justiça dá 24 horas para plano
de saúde autorizar tratamento
de paciente com epilepsia
refratária
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8688/2020/08/12/justica-da-24-horas-para-plano-de-saude-autorizar-tratamento-de-paciente-com-epilepsia-refrataria

FAROL CORPORATIVO

Defensoria é admitida como
custos vulnerabilis em ADI
sobre lei que proíbe ‘ideologia
de gênero’ em CG
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-e-admitida-como-custos-vulnerabilis-em-adi-sobre-lei-que-proibe-ideologia-de-genero-em-cg/

Justiça dá 24 horas para plano
de saúde autorizar tratamento
de paciente com epilepsia
refratária
http://farolcorporativo.com.br/portal/justica-da-24-horas-para-plano-de-saude-autorizar-tratamento-de-paciente-com-epilepsia-refrataria/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Justiça dá 24 horas para plano
de saúde autorizar tratamento
de paciente com epilepsia
refratária
http://experienciajuridica.com.br/justica-da-24-horas-para-plano-de-saude-autorizar-tratamento-de-paciente-com-epilepsia-refrataria/

ANADEP

Justiça dá 24 horas para plano
de saúde autorizar tratamento
de paciente com epilepsia
refratária
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45412

PB NEWS PB NEWS

PORTAL CORREIO

Justiça dá 24 horas para plano
de saúde autorizar tratamento
de paciente com epilepsia
refratária

DPE encerra seleção para
empregos temporários

https://pbnews.com.br/noticia/22710/justica-da-24-horas-para-plano-de-saude-autorizar-tratamento-de-paciente-com-epilepsia-refrataria

Inscrições para contratação
temporária da Defensoria
Pública da PB terminam neste
sábado (15)

https://portalcorreio.com.br/dpe-encerra-selecao-para-empregos-temporarios/

PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE

PATOS ONLINE

Câmaras Municipais de Olho
d’Água e São José do Bonfim tem
contas aprovados pelo TCE-PB

https://conceicaoverdade.com.br/noticia/14388/inscricoes-para-contratacao-temporaria-da-defensoria-publica-da-pb-terminam-neste-sabado-15.html

https://www.patosonline.com/camaras-municipais-de-olho-dagua-e-sao-jose-do-bonfim-tem-contas-aprovados-pelo-tce-pb/
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PARAÍBA MASTER

Inscrições para contratação
temporária da Defensoria
Pública da PB terminam hoje (15)

FAROL CORPORATIVO

DPE e TJPB discutem direitos
das crianças na primeira
infância nesta quinta
http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-e-tjpb-discutem-direitos-das-criancas-na-primeira-infancia-nesta-quinta/

CÂNDIDO NÓBREGA

Governador do Estado e
Instituições paraibanas
demonstram apoio à
Campanha Sinal Vermelho

https://paraibamaster.com.br/2020/08/15/inscricoes-para-contratacao-temporaria-da-defensoria-publica-da-pb-terminam-hoje-15/

18

IMPRENSADO

Estado da PB deve indenizar
homem absolvido após prisão
por suposto furto de bicicleta

PORTAL DO LITORAL

DPE e TJPB discutem direitos
das crianças na primeira
infância nesta quinta

https://imprensado.com/2020/08/18/estado-da-pb-deve-indenizar-homem-absolvido-apos-prisao-por-suposto-furto-de-bicicleta/

PORTAL CORREIO

Estado é condenado a
indenizar homem absolvido
após 1 ano de prisão por
suposto furto de bicicleta

http://www.portaldolitoralpb.com.br/dpe-e-tjpb-discutem-direitos-das-criancas-na-primeira-infancia-nesta-quinta/

TÁ NA ÁREA

DPE e TJPB discutem direitos
das crianças na primeira
infância nesta quinta

https://portalcorreio.com.br/estado-e-condenado-a-indenizar-homem-absolvido-por-suposto-furto-de-bicicleta/#:~:text=Estado%20
%C3%A9%20condenado%20a%20indenizar%20homem%20
absolvido%20ap%C3%B3s%201%20ano,por%20suposto%20furto%20
de%20bicicleta&text=A%20pris%C3%A3o%20de%20r%C3%A9u%20
prim%C3%A1rio,de%20indeniza%C3%A7%C3%A3o%20contra%20
o%20Estado.

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/dpe-e-tjpb-discutem-direitos-das-criancas-na-primeira-infancia-nesta-quinta/

DPE e TJPB discutem direitos
das crianças na primeira
infância nesta quinta
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/dpe-e-tjpb-discutem-direitos-das-criancas-na-primeira-infancia-nesta-quinta/
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G1

Inscrições para contratação
temporária da Defensoria
Pública da PB terminam neste
sábado (15)

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/15/inscricoes-para-contratacao-temporaria-da-defensoria-publica-da-pb-terminam-neste-sabado-15.ghtml

Estado da PB deve indenizar
homem absolvido após prisão
por suposto furto de bicicleta
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/18/estado-da-pb-deve-indenizar-homem-absolvido-apos-prisao-por-suposto-furto-de-bicicleta.
ghtml

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8694/2020/08/13/dpe-e-tjpb-discutem-direitos-das-criancas-na-primeira-infancia-nesta-quinta

PARAÍBA

G1

20

BLOG DO MAX SILVA

Corregedor da Defensoria
Pública da PB receberá título
de cidadão campinense
https://blogdomaxsilva.com.br/corregedor-da-defensoria-publica-da-pb-recebera-titulo-de-cidadao-campinense/

PARAÍBA

Eleição para o Conselho
Superior da DPE-PB acontece
na nesta sexta de forma
eletrônica e remota

https://paraiba.com.br/2020/08/20/eleicao-para-o-conselho-superior-da-dpe-pb-acontece-na-nesta-sexta-de-forma-eletronica-e-remota/
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PARAÍBA RÁDIO BLOG

“Falha técnica” coloca sob
suspeita eleição do Conselho
Superior da Defensoria Pública
da Paraíba
https://www.paraibaradioblog.com/2020/08/21/falha-tecnica-coloca-sob-suspeita-eleicao-do-conselho-superior-da-defensoria-publica-da-paraiba/

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública mantém
atendimento ao público de
forma remota

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-mantem-atendimento-ao-publico-de-forma-remota/
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PARAÍBA

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
https://paraiba.com.br/2020/08/22/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensores elegem membros
do Conselho Superior para o
biênio 2020-2022
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8726/2020/08/22/defensores-elegem-membros-do-conselho-superior-para-o-bienio-2020-2022

Defensores elegem membros
do Conselho Superior para o
biênio 2020-2022
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensores-elegem-membros-do-conselho-superior-para-o-bienio-2020-2022/

APDP parabeniza novos
membros do Conselho
Superior da DPE e exalta
transparência do pleito
http://farolcorporativo.com.br/portal/apdp-parabeniza-novos-membros-do-conselho-superior-da-dpe-e-exalta-transparencia-do-pleito/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

APDP parabeniza novos
membros do Conselho
Superior da DPE e exalta
transparência do pleito
http://experienciajuridica.com.br/apdp-parabeniza-novos-membros-do-conselho-superior-da-dpe-e-exalta-transparencia-do-pleito/

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
http://experienciajuridica.com.br/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

Defensores elegem membros
do Conselho Superior para o
biênio 2020-2022
http://experienciajuridica.com.br/defensores-elegem-membros-do-conselho-superior-para-o-bienio-2020-2022/

APDP parabeniza novos
membros do Conselho
Superior da DPE e exalta
transparência do pleito
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8727/2020/08/22/apdp-parabeniza-novos-membros-do-conselho-superior-da-dpe-e-exalta-transparencia-do-pleito

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
http://candidonobrega.com.br/artigo/8724/2020/08/22/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior

FAROL CORPORATIVO

JURISTAS

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
https://juristas.com.br/2020/08/22/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

ESTADO PB

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
https://estadopb.com/2020/08/22/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

PATOS METRÓPOLE

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/3277/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior

WSCOM

A PARAÍBA É NOTÍCIA

Defensores públicos consagram
Madalena Abrantes como
candidata mais votada para
Conselho Superior da DPE

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior

https://wscom.com.br/defensores-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior-da-dpe/

http://aparaibaenoticia.com/?p=5452

HW COMUNICAÇÃO
TÁ NA ÁREA

Defensores públicos
consagram Madalena
Abrantes como candidata mais
votada para Conselho Superior

APDP parabeniza novos
membros do Conselho
Superior da DPE e exalta
transparência do pleito

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/apdp-parabeniza-novos-membros-do-conselho-superior-da-dpe-e-exalta-transparencia-do-pleito/

Defensores públicos consagram
Madalena Abrantes como
candidata mais votada para
Conselho Superior

https://www.hwcomunicacao.com.br/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/
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Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

APDP parabeniza novos
membros do Conselho
Superior da DPE e exalta
transparência do pleito
http://www.portaldolitoralpb.com.br/apdp-parabeniza-novos-membros-do-conselho-superior-da-dpe-e-exalta-transparencia-do-pleito/

ESTADO PB

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
https://estadopb.com.br/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

REPÓRTER PB

Defensores públicos
consagram Madalena Abrantes
como candidata mais votada
para Conselho Superior
https://www.reporterpb.com.br/noticia/paraiba/2020/08/22/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/Defen/107499.html

Corregedor da Defensoria
Pública José Alípio será
homenageado pela Câmara
Municipal de Campina Grande
https://www.carlossousa.com.br/corregedor-da-defensoria-publica-jose-alipio-sera-homenageado-pela-camara-municipal-de-campina-grande/

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/defensores-publicos-consagram-madalena-abrantes-como-candidata-mais-votada-para-conselho-superior/

PORTAL DO LITORAL PB

BLOG DO CARLOS SOUSA

24

TJPB

Abertas as inscrições para
evento sobre transtorno mental
em
conflito com a Lei
https://www.tjpb.jus.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-evento-sobre-transtorno-mental-em-conflito-com-a-lei
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PARAÍBA EM DESTAQUE

Defensoria Pública: corregedor
vai receber título de cidadania
campinense
https://www.paraibaemdestaque.com.br/2020/08/25/defensoria-publica-corregedor-vai-receber-titulo-de-cidadania-campinense/
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PARLAMENTO PB

DPE suspende seleção do
projeto ‘Criança e adolescente:
futuro do Brasil’
https://parlamentopb.com.br/dpe-suspende-selecao-do-projeto-crianca-e-adolescente-futuro-do-brasil/

PARAÍBA.COM

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos
https://paraiba.com.br/2020/08/26/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos/

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8736/2020/08/26/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos

FAROL CORPORATIVO

G1

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos

Seleção de profissionais é
suspensa pela Defensoria
Pública da Paraíba por espera de
recursos

http://farolcorporativo.com.br/portal/14723-2/

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/27/selecao-de-profissionais-e-suspensa-pela-defensoria-publica-da-paraiba-por-espera-de-recursos.ghtml

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos

PORTAL SERTÃO DA PARAÍBA

Seleção de profissionais é
suspensa pela Defensoria
Pública da Paraíba por espera de
recursos

http://experienciajuridica.com.br/7039-2/

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos/?fbclid=IwAR1GBFIasT7LGNxbB59Hh0VaIproBTHQqCSNVU3kerkB0mA6G3wFf4AK1HQ

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos/

JURISTAS

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos
https://juristas.com.br/2020/08/26/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos/

ESTADO PB

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos
https://estadopb.com/2020/08/26/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos/

REPORTER PB

Defensoria Pública assegura
direito que apenado já detinha
há quase dois anos

https://www.reporterpb.com.br/noticia/sousa/2020/08/26/defensoria-publica-assegura-direito-que-apenado-ja-detinha-ha-quase-dois-anos-em-sousa/107634.html
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AMPB

Abertas inscrições para evento
sobre transtorno mental em
conflito com a Lei
http://www.ampb.org.br/noticias/Abertas%20inscri%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es%20para%20evento%20sobre%20transtorno%20mental%20em%20conflito%20com%20a%20Lei/12672

https://portalsertao.com/noticia/20552/selecao-de-profissionais-e-suspensa-pela-defensoria-publica-da-paraiba-por-espera-de-recursos.html

28

AMPB

Presidente do TJ e governador
assinam termos de cooperação
com parcerias voltadas à
população carcerária
https://www.tjpb.jus.br/noticia/presidente-do-tj-e-governador-assinam-termos-de-cooperacao-com-parcerias-voltadas-a

CÂNDIDO NÓBREGA

DPE suspende seleção para
equipe do projeto ‘Criança e
Adolescente: Futuro do Brasil’
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8742/2020/08/28/dpe-suspende-selecao-para-equipe-do-projeto-crianca-e-adolescente-futuro-do-brasil

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

DPE suspende seleção para
equipe do projeto ‘Criança e
Adolescente: Futuro do Brasil’
http://experienciajuridica.com.br/dpe-suspende-selecao-para-equipe-do-projeto-crianca-e-adolescente-futuro-do-brasil/

FAROL CORPORATIVO

DPE suspende seleção para
equipe do projeto ‘Criança e
Adolescente: Futuro do Brasil’
http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-suspende-selecao-para-equipe-do-projeto-crianca-e-adolescente-futuro-do-brasil/

TELEVISÃO

11

BOM DIA PARAÍBA - TV CABO BRANCO

Defensoria Pública do Estado
abre 38 vagas de emprego em
municípios da Paraíba
https://globoplay.globo.com/v/8767745/

11

CORREIO VERDADE - TV CORREIO

Defensoria Pública PB oferece
38 vagas de emprego
https://www.youtube.com/watch?v=sbQ1ZRT6sJU
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