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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 501/2020 

Data: 13/11/2020 

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

 Prezadas Diretoras & Diretores 

 

O 6º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União, com o tema “Entre o céu e o 

asfalto: onde está a dignidade da população em situação de rua?”.  

A Edição do Concurso de Redação, promovido pela Defensoria Pública da União (DPU), é 

destinada aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), assim como aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e 

aos adultos em situação de privação de liberdade em instituições estaduais, desde que 

devidamente matriculados em escola da rede pública ou de ensino técnico do país, bem como a 

todos os internos das penitenciárias federais. 

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

articulação com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP, comunica a todas as 

Diretorias de Ensino e Unidades Escolares da rede estadual a prorrogação do prazo de entrega 

das redações do concurso até o dia 12 de dezembro de 2020. 
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Informamos que os resultados serão divulgados até o dia 21 de março de 2021. E as premiações 

serão entregues entre os meses de maio e junho de 2021. 

Para participação no 6º Concurso de Redação, é necessário que as instituições de ensino e 

os gestores da área de educação acessem o endereço eletrônico concursoderedacao.dpu.def.br, 

no qual estará disponibilizado todo o material de divulgação do concurso, tais como: o Edital que 

regulamenta o concurso, a Cartilha, o Banner, o Cartaz, o Formulários de Inscrição e o Formulário 

para envio da Redação. 

 

 Concurso de Redacao DPU  

 

Agradeço o empenho e dedicação de todos. 

 

 Atenciosamente. 

 

 

 

 

Responsável: 

Carla Bragalda/Marcelo Bossolan  
                                                                                                   PCNPs de Língua Portuguesa 

 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira  
Responsável pelo NPE 
 

 

 

 

 

https://concursoderedacao.dpu.def.br/

