
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
57º CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DE GOIÁS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, tendo em vista o 
Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Justiça Eletrônico, edição de 14 
de maio de 2021, resolve RETIFICAR: 

1. Capitulo 11 - Da Terceira Etapa - Do Exame de Saúde e do Exame Psicotécnico
Itens 11.2; 11.5.6; 11.5.7; 11.5.8; 11.5.10 - excluído; 11.5.13 – acrescentado.
Leia-se como se segue e não como constou:

11.2 Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de higidez física e mental do candidato.
O exame psicotécnico avaliará as condições psicológicas do candidato, devendo ser realizado por
psicólogo, consistindo na aplicação de testes, entrevistas ou dinâmica de grupo, entre outros, para
avaliação psicológica do candidato nos aspectos psicológicos compatíveis com o desempenho das
atividades e profissiografia do cargo elencados no Anexo IV do Edital.

11.5.6 Os aspectos avaliados serão considerados indicativos de aptidão quando se apresentarem em
níveis considerados medianos, ou outros usados como referencial de adaptabilidade normal, quando
comparados com os resultados estatísticos da população em geral naqueles mesmos instrumentos de
avaliação psicológica.

11.5.7 A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal,
constando  apenas  os  candidatos  aptos.  Será  facultado  ao  candidato,  assessorado  ou  não  por
assistente  técnico  psicólogo  devidamente  inscrito  e  ativo  no  Conselho  Regional  de  Psicologia,
conhecer  os resultados  da avaliação por meio de Entrevista  Devolutiva,  mediante requerimento
específico, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a referida publicação. Todos os candidatos
tem o direito de solicitar  a entrevista devolutiva,  independente de serem considerados aptos ou
inaptos.  Será  facultado  ao  candidato,  requerer  formalmente  ao  profissional  responsável,  após
entrevista devolutiva, o laudo resultante da avaliação psicológica.

11.5.8 (…) ((...)Art. 9º da Resolução CFP nº 002/2016).

11.5.10 – Item excluído.

11.5.13  Na  hipótese  de  recurso  administrativo  à  instância  competente,  o  candidato  poderá  ser
assessorado ou representado por psicólogo, devidamente inscrito e ativo no Conselho Regional de
Psicologia e que não tenha feito parte da comissão avaliadora.  Havendo recurso administrativo,
ficam os  membros  da  comissão  avaliadora  impedidos  de  participarem do  processo  de  análise,
devendo este recurso ser analisado por psicólogos membros de uma Banca Revisora que não tenha
vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato. Os psicólogos membros da Banca
Revisora dos recursos administrativos deverão analisar o resultado da avaliação do candidato, bem
como o parecer do assistente técnico, considerando todos os documentos referentes ao processo de
avaliação psicológica  fornecidos  pelo  órgão.  Tanto  para  a  Entrevista  Devolutiva  quanto  para  a
apresentação do recurso administrativo, não será admitida a remoção dos instrumentos utilizados na
avaliação psicológica do seu local de arquivamento público, devendo o psicólogo contratado como
assistente técnico fazer seu trabalho na presença de um psicólogo da comissão avaliadora.
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2. Anexo IV - Perfil Psíquico do Candidato 
Leia-se como se segue e não como constou:

1.1.  Ausência  de  sintomas  psicopatológicos  e  de  transtornos  de  personalidade  restritivos  ao
desempenho da função;
1.2. Flexibilidade cognitiva para análise dos aspectos da realidade e para tomada de decisões;
1.3. Capacidade decisória e autonomia cognitiva e emocional;
1.4. Capacidade de adaptação às normas e regras sociais;
1.5. Capacidade de raciocínio lógico;
1.6. Capacidade adaptativa aos diferentes contextos e diferentes situações;
1.7.  Aptidões  comunicacionais  com  habilidade  em  se  expressar  verbalmente  com  clareza  e
desenvoltura;
1.8. Capacidade de planejamento e organização;
1.9. Capacidade de visão objetiva, imparcial e neutra da realidade;
1.10. Comportamento caracterizado por segurança e independência;
1.11. Equilíbrio afetivo-emocional;
1.12. Capacidade de apresentar comportamento cortês e ético;
1.13. Capacidade de estabelecer relações interpessoais construtivas caracterizadas por empatia e
senso de solidariedade;
1.14. Capacidade de adaptação à hierarquia;
1.15. Capacidade de liderança democrática e de uso adaptado da posição de autoridade;
1.16. Ausência de traços acentuados de narcisismo;
1.17. Capacidade de autocrítica;
1.18. Tolerância às situações de estresse e resistência à fadiga psicofísica;
1.19. Capacidade de controle dos impulsos;
1.20. Ausência de agressividade acentuada aliada ao descontrole desta.

Goiânia, 28 de outubro de 2022.

Desembargador Carlos Alberto França
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Desembargador Gerson Santana Cintra
Presidente, em substituição, da Comissão de Seleção e Treinamento
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