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Passados dois meses desde o início de seus trabalhos na PGE, o grupo de 81 resi-
dentes jurídicos aprovados em processo seletivo realizado ano passado, encerra, 
no final deste mês, a primeira fase do curso de formação da Residência Jurídica. 
Nessa primeira fase, enfatizou-se a parte teórica, focando na ambientação dos 
residentes com temas ligados à administração pública e às atividades desen-
volvidas pela PGE. Até o final de março, serão completadas cerca de150 horas 
de aulas, sobre diversos temas, ministradas por procuradores do Estado. O úl-
timo evento dessa primeira fase ocorrerá no dia 28/03, com um seminário de 
âmbito nacional, promovido pelo Fonace, ESPG, CEI e Conpeg. Com o título  
Direito e gestão numa perspectiva federativa o evento abordará temas relati-
vos a modernização da gestão pública e os novos desafios da advocacia pública. 
A partir de abril, será será iniciada a segunda fase do curso de formação, 
com foco no desenvolvimento de atividades práticas, além de estudos e 
pesquisas que resultem em sugestões e respostas às ações das políticas pú-
blicas estaduais.

ESPGE encerra primeira fase de formação dos residentes

O Centro de Estudos e Informações Jurídicas (CEI), em par-
ceria com a Procuradoria de Consultoria Administrativa 
(PCA), inicia, a partir deste mês, a divulgar, por WhatsApp, 
um informativo jurídico com foco em Direito Público. O ob-
jetivo, segundo o procurador-chefe do CEI, Rafael Drews, é 
dinamizar e publicizar o conhecimento entre os procura-
dores de todas as setoriais. O informativo tem por finalida-
de trazer a síntesse das mais recentes decisões proferidas pelo STF, STJ, TCU e TCE-
-ES, que sejam de interesse da PGE. O trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida 
pela residente Fernanda Medeiros e Ribeiro. “Além do informativo, vamos divul-
gar eventos, cursos e outros conteúdos interessantes”, explicou. Os informativos 
também podem ser encontrados no site da PGE, no menu Publicações. O grupo 
de WhatsApp para distribuição e debates sobre os materiais que serão enviados 
já está quase pronto. Aqueles que não tiverem sido incluídos podem enviar a so-
licitação para inclusão de seu número para o e-mail cei@pge.es.gov.br.

Centro de Estudos lança novo canal de comunicação


