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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 449/2020 

Data: 13/10/2020 

Assunto: 6º Concurso de redação da Defensoria Pública da União 
 

 

Prezada(o)s gestora(e)s: 

 

 

A informação nº 2, do 31º Boletim COPED lança o 6º Concurso de Redação da Defensoria Pública 

da União, O Centro de Inclusão Educacional (CINC), da Secretaria de Educação (SEDUC), em articulação 

com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP e solicita ampla divulgação a todas as 

Unidades Escolares da rede estadual: 

 

 Lançamento do 6º Concurso de Redação realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), 

que tem como tema:  

 

“Entre o céu e o asfalto: onde está a dignidade da população em situação de rua?” 
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 O concurso é destinado a todos os estudantes matriculados no ensino fundamental, ensino médio e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo-se adolescentes que estão cumprindo medidas 

socioeducativas de internação e aos adultos em situação de privação de liberdade em instituições estaduais, 

matriculados em escolas da rede pública.  

 

Orienta-se que todos os professores trabalhem o tema e incentivem o debate com os estudantes, orientando 

a elaboração das redações no ambiente escolar, ainda que remotamente, por meio dos roteiros de estudos 

(impressos). Cabe aos professores participantes a organização e supervisão na elaboração dos trabalhos 

escritos, posteriormente postados em formulário próprio, disponibilizado no site da DPU.  

 

Os gestores das unidades prisionais serão responsáveis pela inscrição dos estudantes e envio da redação 

(digitalizada) no site da DPU. 

 

 As redações poderão ser enviadas até o dia 06 de novembro de 2020. 

 

 Os resultados serão divulgados até o dia 14 de dezembro de 2020.  

 

Em razão do isolamento social, não haverá solenidade de encerramento, salvo mudanças nas orientações 

das autoridades sanitárias. Todas as categorias serão premiadas pela DPU. 

 

Edital: Concurso de redação 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Responsável: 

Sucelaine Staianov 

PCNP Sociologia e filosofia 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira 

Responsável pelo NPE 

 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/concurso-api/public/storage/Concursos/06/edital.pdf
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