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57º CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DEFINITIVA

O Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  CARLOS  ALBERTO
FRANÇA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  GERSON  SANTANA  CINTRA,  Presidente,  em
substituição,  da  Comissão  de  Seleção  e  Treinamento,  torna  público,  para
conhecimento  dos  interessados,  que  a  Inscrição  Definitiva  dos  candidatos
aprovados nas provas práticas de sentença do Concurso será realizada no período
de 07 de novembro a 1º de dezembro,  das 12:00 às 18:00 horas, na sala da
Secretaria da Comissão de Seleção e Treinamento, térreo do Tribunal de Justiça do
Estado  de  Goiás,  situado  na  Avenida  Assis  Chateaubriand,  195,  Setor  Oeste,
Goiânia, Goiás, Bloco “B”, ao lado do Banco Itaú.

A inscrição definitiva será requerida à Presidente  da Comissão de
Seleção  e  Treinamento,  Desembargadora  Beatriz  Figueiredo  Franco,  mediante
preenchimento  de  formulário  próprio,  que  estará  disponível  na  Secretaria  da
Comissão e no site do Tribunal de Justiça.

O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel  em Direito,  devidamente  registrado
pelo Ministério da Educação;
b)  certidão  ou  declaração  idônea  que  comprove  haver  completado,  à  data  da
inscrição  definitiva,  3  (três)  anos  de  atividade  jurídica,  no  efetivo  exercício  da
advocacia ou de cargo, emprego ou função, após a obtenção do grau de bacharel
em Direito;
c)  cópia  autenticada  de  documento  que  comprove  a  quitação  de  obrigações
concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;
d)  cópia  autenticada  de título  de  eleitor  e  de  documento  que comprove  estar  o
candidato  em  dia  com  as  obrigações  eleitorais  ou  certidão  negativa  da  Justiça
Eleitoral;
e) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito
Federal e Militar dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos;
f) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito
Federal, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos;
g) os títulos definidos no Edital de Abertura do Concurso;
h) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca
haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso
contrário,  notícia  específica  da  ocorrência,  acompanhada  dos  esclarecimentos
pertinentes;
i) formulário fornecido pela Secretaria da CST,  e disponível no site deste Tribunal,
em que o candidato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com exata
indicação  dos  períodos  e  locais  de  sua  prestação  bem  como  as  principais
autoridades  com  quem  haja  atuado  em  cada  um  dos  períodos  de  prática
profissional, discriminados em ordem cronológica;
j) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do
candidato advogado perante a instituição.
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Os pedidos de inscrição definitiva,  com a respectiva documentação,
serão encaminhados à presidente da CST. O candidato igualmente deverá entregar
uma foto 3x4, recente.

Considera-se atividade jurídica:
I. aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito;
II.  o  efetivo  exercício  de  advocacia,  inclusive voluntária,  mediante  a participação
anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei n. 8.906, 4 de julho de
1994, art. 1º) em causas ou questões distintas;
III.  o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior,
que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;
IV. o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais,
varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por
16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano;
V. o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios;
VI.  o  cômputo  de  atividade  jurídica  decorrente  da  conclusão,  com frequência  e
aproveitamento, de curso de pós-graduação, com mínimo de 360 horas, e de curso
regular de preparação à Magistratura ou ao Ministério Público, comprovadamente
iniciado antes da entrada em vigor da Resolução n. 75/2009 do Conselho Nacional
de Justiça. 

Forma de comprovação da atividade jurídica: 
I. no pertinente ao exercício da advocacia — a prática anual de, no mínimo, 5 (cinco)
atos  privativos  de  advogados,  judiciais  e/ou  extrajudiciais,  devidamente
comprovados, não bastando a mera inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil -
certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais ou por cópia autenticada de
atos privativos atestando a participação anual mínima em cinco atos privativos de
advogado, em causas ou questões distintas;
II. no pertinente aos cargos, empregos ou funções públicas ocupados privativamente
por  bacharéis  em  Direito  -  certidão  do  setor  competente  que  comprove  essa
qualidade;
III. no pertinente aos cargos, empregos ou funções não privativas de bacharel em
Direito, inclusive de magistério superior — certidão circunstanciada, expedida pelo
órgão ou entidade competente, indicando as respectivas atribuições exercidas e a
prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimentos
jurídicos.  Relativamente  ao  magistério  superior,  a  certidão  deverá  especificar  o
curso, a disciplina que leciona e seu conteúdo programático, cabendo à Comissão
de  Seleção  e  Treinamento,  em  decisão  fundamentada,  analisar  a  validade  do
documento;
IV. no pertinente aos cursos de pós-graduação na área jurídica — apresentação de
certificado  e/ou  diploma,  constando  a  data  de  início,  o  período de duração  e  a
conclusão do curso, com aprovação.

É  vedada,  para  efeito  de  comprovação  de  atividade  jurídica,  a
contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do
grau de bacharel em Direito.
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É de inteira responsabilidade do candidato a entrega da documentação

completa e conforme requerido no Edital de Abertura do Concurso.

O  candidato  deverá  submeter-se  aos  exames  de  saúde,  por  ele
próprio custeados e exames psicotécnicos.

Os exames psicotécnicos serão realizados de 21 a 25 de novembro
de 2.022,  conforme endereços e  cronogramas anexos,  e  serão realizados pelas
seguintes psicólogas:
Alice Catarina de Barros Morais da Silveira – CRP 09/5233 
Carla Bianca Ferreira – CRP 09/2956 
Flávia Hermann Jung – CRP 09/3164 
Kátia Vitoi – CRP 09/1528 Marcielle 
Marcielle Aparecida de Fátima Oliveira – CRP 09/6378 
Raquel Santana Fernandes – CRP 09/4582 

O candidato inscrito como candidato com deficiência submeter-se-á,
no dia 21 de novembro, à avaliação realizada por Comissão Multiprofissional quanto
à  existência  da  deficiência  e  sua  extensão.  Os  candidatos  deverão  trazer  os
seguintes laudos conforme a deficiência:
Deficiência Visual:
- laudo oftalmológico, com acuidade visual, pela tabela de Snellen, com a melhor
correção óptica ou somatório do campo visual em graus;
Deficiência Auditiva:
- Audiograma;
Deficiência Intelectual / mental:
- Laudo do especialista.

A  Comissão  Multiprofissional  responsável  pela  avaliação  do
candidato com deficiência será composta pelos seguintes membros:
Dr. Gelson José do Carmo – CRM/GO nº 7102 – Medicina do Trabalho - RQE nº:
3345;
Dra. Karla Ilha Tristão – CRM/GO nº 7943 – Medicina do Trabalho - RQE nº: 4149; 
Suplente: Dra. Juliana Bonfim Jaime – CRM/GO 10446 – Medicina Legal e Perícia
Médica - RQE nº: 16477.
Dr. Marcos César Gonçalves de Oliveira – representante da OAB;
Sr.  Hugo  Valentim  de  Podestá  Botelho  –  Servidor  da  Diretoria  de  Recursos
Humanos;
Sra. Patrícia Soares Gonçalves – Servidora da Diretoria de Recursos Humanos;

No  momento  da  avaliação  pela  Comissão  Multiprofissional,  o
candidato com deficiência deverá apresentar laudo médico atualizado e todos os
exames necessários para a comprovação da deficiência declarada. 

O  candidato  inscrito  como  candidato  negro  submeter-se-á,  na
mesma  ocasião  do  exame  de  saúde  e  psicotécnico,  à  avaliação  realizada  por
Comissão de Verificação quanto à condição de pessoa negra.
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A Comissão de Verificação será composta pelos seguintes membros:

- Dr. Hugo de Souza Silva, Juiz de Direito;
- Sr.  Luciano Augusto Souza Andrade, Diretor de Área do Centro de Comunicação
Social;

- Sra. Cecilia Araújo de Oliveira, Técnica Judiciária.

Relação dos exames médicos:

1 – Laboratoriais – prazo de validade de 30 dias:
a)  sangue:  hemograma  completo,  dosagens  de  glicose,  uréia,  creatinina,  ácido
úrico, perfil lipídio, reação de Machado Guerreiro (Chagas), VDRL; prova de função
hepática: dosagens séricas de TGO; TGP; gama-GT
b) urina: EAS
2 – Neurológicos – prazo de validade de 45 dias:
a) avaliação clínica neurológica
b) EEG com laudo
3 - Cardiológicos – prazo de validade de 45 dias:
a) avaliação clínica cardiológica
b) Raio-X de tórax PA e perfil
c) Teste Ergométrico
4 - Oftalmológicos – prazo de validade de 45 dias:
a) avaliação oftalmológica
b) acuidade visual com ou sem correção
c) tonometria
d) fundoscopia
e) motricidade ocular
f) senso cromático
5 - Otorrinolaringológico – prazo de validade de 45 dias:
a) avaliação clínica otorrinolaringológica
b) audiometria tonal
6 - Psiquiátrico – prazo de validade de 45 dias: sanidade mental
a) avaliação psiquiátrica

Secretaria da Comissão de Seleção e Treinamento, ao primeiro dia
do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (01/11/2022).

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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GERSON SANTANA CINTRA
DESEMBARGADOR
GABINETE DES GERSON SANTANA CINTRA
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CARLOS ALBERTO FRANÇA
PRESIDENTE
GABINETE DES CARLOS ALBERTO FRANCA
Assinatura CONFIRMADA em 01/11/2022 às 17:23


