DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO PIAUÍ
DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS
_________________________________________

Memo-circular nº 009/2012-DDPR

Teresina, 07 de fevereiro de 2012.

Exmos. Srs. Defensores Públicos com atuação no interior,

Venho, através do presente, para inicialmente AGRADECER A
CONTRIBUIÇÃO de todos os Defensores Públicos que participaram efetivamente da
primeira AVALIAÇÃO ANUAL proposta por esta Diretoria Regional.
Entretanto temos que lamentar o fato de que apenas 30% dos Defensores
Públicos lotados no interior enviaram na data aprazada a AVALIAÇÃO, de maneira que
ainda que tenham sido muito lúcidas as observações de todos, não nos achamos
legitimados para colocar em prática algumas alterações sugeridas, diante da baixa
quantidade de adesão à AVALIAÇÃO.
Reconhecemos que o tempo que foi dado para responder à AVALIAÇÃO foi
curto, erro que atribuimos à ANSIEDADE em ver o resultado.
Em decorrência deste fato, PRORROGAMOS O RECEBIMENTO DA
AVALIAÇÃO ANUAL.
Lembramos que para viabilizar o envio da Avaliação Anual, principalmente da
segunda parte, onde o Defensor Público não pode se identificar, foi criado um e-mail
temporário: avaliacaoregional@defensoria.pi.gov.br, com senha inicial (que pode ser
alterada ao longo do tempo): regional.
Pois bem, preenchida a Avaliação Anual o Defensor Público envia o arquivo
contendo a Primeira Parte, do e-mail pessoal para o e-mail acima indicado. A Segunda
Parte o Defensor Público deve enviar do e-mail avaliacaoregional@defensoria.pi.gov.br
para ele próprio, de modo que na caixa de entrada do referido endereço eletrônico não
constará indício algum de quem tenha sido o autor do e-mail. Qualquer dúvida quanto a
este procedimento, falar com Cássio James no telefone: (086) 3322-3532 ou (086) 99866739.
A seriedade do procedimento dependerá do cuidado de V. Exas, que
não poderão alterar a senha do e-mail indicado e nem deletar qualquer e-mail
recebido.

O prazo final para a entrega da Avaliação Anual será o dia 12 de fevereiro de
2012, quando o e-mail novamente perderá sua validade.
Na confiança de que todos participarão da Avaliação, que tem por escopo
melhorar os serviços dos órgãos administrativos da Defensoria Pública, aproveitamos o
ensejo para renovar protesto de estima e consideração a todos.
MANOEL MESQUITA DE ARAÚJO NETO
DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS

