
Ata  da 14ª  Reunião  da  Banca
Examinadora  do 57º  Concurso  para
Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do
Estado  de  Goiás,  sob  a  presidência  do
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
LUIZ CLÁUDIO VEIGA BRAGA

Aos dezenove dias do mês de setembro
do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  dois  (19/09/2022), nesta  cidade  de
Goiânia,  capital  do  Estado  de  Goiás,  às  oito  horas  (8h),  de  forma
virtual pela plataforma Zoom, foi realizada a  14ª  Reunião da Banca
Examinadora do  57º  Concurso  para  Juiz  Substituto  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  de  Goiás,  sob  a  presidência do  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Luiz  Cláudio  Veiga  Braga.  Estiveram
presentes os ilustres membros designados pela Comissão de Seleção
e Treinamento: as juízas  Dra. Geovana Mendes Baía Moisés e Dra.
Aline Vieira Tomás, bem como o representante da OAB-GO Dr. Marcos
César Gonçalves de Oliveira, e, virtualmente, via plataforma Zoom, o
Desembargador Marcus da Costa Ferreira, a Dra. Nunziata Stefania
Valenza Paiva e a Dra Marianna de Queiroz Gomes. Também esteve
presente na Reunião a Sra. Mariza Carneiro Favoretto, Secretária da
Comissão de Seleção e Treinamento. O Presidente inciou a sessão
esclarecendo  que  a  banca  não  teve  acesso  à  identificação  dos
candidatos e que todos os membros da Comissão receberam os votos
dos  demais  integrantes  antes  da  sessão  de  julgamento.  Foram
recebidos  1078  recursos.  A comissão  examinadora  conheceu,  por
unanimidade, 1077 recursos, e deu provimento a 173. Foi determinado
que,  após  a  alimentação  do  sistema  do  Centro  de  Seleção  da
Universidade  de  Goiás  com  os  votos  dos  relatores,  deverá  ser
disponibilizado  o  resultado  do  julgamento.  Nada  mais  havendo,  às
nove e horas e vinte minutos (09h20),  encerrou-se a Reunião e foi
lavrada  a  presente  Ata  que,  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelo
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Presidente,  pelos  demais
membros  da  Banca,  pela  Secretária  da  Comissão  de  Seleção  e
Treinamento,  e  por  mim,  Giovana  Rios  Vellasco  Camargo,
_______________ Secretária do 57º Concurso para Juiz Substituto,
que a redigi e conferi.

Desembargador LUIZ CLÁUDIO VEIGA BRAGA
Presidente da Comissão Examinadora


