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           EDITAL nº 001/2019.1 - APIDEP 

 

A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – 

APIDEP, por meio de sua Diretoria, considerando a realização do “XIV Congresso Nacional das 

Defensoras e Defensores Públicos (CONADEP - 2019), TORNA PÚBLICA as regras para 

concessão de ajuda de custo para as suas associadas e associados, a saber:  

1. DO EVENTO:  

No período de 12 a 15 de Novembro do corrente ano será realizado “XIV Congresso Nacional das 

Defensoras e Defensores Públicos (CONADEP- 2019)”, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. As 

informações referentes ao congresso podem ser obtidas no site oficial da Associação Nacional das 

Defensoras e Defensores Públicos - ANADEP (https://www.congressoanadep.org.br/inscricoes/). 

2. DA AJUDA DE CUSTO:  

A APIDEP concederá treze (13) ajudas de custo, cada uma no valor promocional do primeiro lote 

(R$ 750,00 - setecentos e cinquenta reais), para os interessados em participar do mencionado 

evento, observando as seguintes regras:  

2. a) O associado que for participar do “XIV Congresso Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos” deverá enviar email para APIDEP (apidep@hotmail.com), a 

partir de hoje até o dia 1º.07.2019, às 13h, declarando o seu interesse em concorrer à 

ajuda de custo oferecida. 

2. b) Havendo mais de treze (13) interessados inscritos, será realizado sorteio no dia 

02.07.2019, às 15h, na sede da associação, sendo aberto ao público em geral. 

 2. c) O pagamento das supramencionadas ajudas de custo será feito em até trinta (30) 

dias úteis após a efetiva comprovação de participação no evento, mediante apresentação 

do certificado oficial emitido pela comissão organizadora. 

2. d) O custeio pela APIDEP engloba o reembolso do valor da inscrição no CONADEP, 

limitando-se ao pagamento da quantia descrita  no caput do presente item “2” e na forma 

do subitem “2. c”, não compreendendo quaisquer outras despesas decorrentes da 

participação no evento, a exemplo de deslocamento, hospedagem e/ou congêneres, os 

quais correrão por conta do participante. 

Teresina-PI, 27 de Maio de 2019.  

 

Ludmilla Maria Reis Paes Landim 

- Presidente da APIDEP (biênio 2018/2020) - 
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