
                                                                                  PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO 

 

Edital nº 23/2016 Convocação para Inscrição Definitiva 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da Comissão responsável pelo Concurso Público para 

provimento de cargos de Juiz Substituto, regido pelo Edital nº 01/2015, de Abertura de Inscrições, publicado no Diário da Justiça 

do Estado de Sergipe, de 25/08/2015, e retificações posteriores, em cumprimento ao Venerando Acórdão proferido nos autos do 

Agravo Regimental n° 0005517-57.2016.8.25.0000, tendo como Agravante o candidato Jair Teles da Silva Filho, inscrito no 

concurso sob o número 2007c, torna público o quanto segue. 

 

CONSIDERANDO que o V. Acórdão determinou a imediata correção das provas de sentença do candidato Jair Teles da Silva 

Filho, bem como sua participação nas etapas subsequentes do concurso, condicionada a sua aprovação na prova discursiva, até 

solução definitiva da demanda judicial; 

 

CONSIDERANDO que em cumprimento ao V. Acórdão supramencionado procedeu-se à correção da Prova de Sentença do 

candidato-agravante e em virtude das notas obtidas o referido candidato permanece no concurso, em caráter sub judice, 

logrando habilitação para a próxima etapa, qual seja, Requerimento de Inscrição Definitiva;  

 

CONSIDERANDO que o prazo para entrega do requerimento e documentos para a Inscrição Definitiva é de 15 dias úteis, de 

acordo com a Resolução CNJ nº 75/2009; 

 

CONSIDERANDO que o resultado definitivo da Inscrição Definitiva foi divulgado em 01/12/2016, bem como a convocação para a 

etapa seguinte, Exames Psicotécnico e de Saúde foi publicado em 02/12/2016, e a realização ocorrerá no período de 11 a 

13/12/2016; 

 

A Comissão do Concurso, para que não haja prejuízo ao andamento do concurso, RESOLVE: 

 

CONVOCAR o candidato Jair Teles da Silva Filho, em caráter sub judice, para: 

 

a) Entrega da documentação relativa à inscrição definitiva, nos termos do Edital nº 01/2015, bem como Edital de Retificação, nº 

16/2016, no período de 07/12/2016 a 10/01/2017 na Secretaria do Concurso, Anexo Administrativo Desembargador Antônio 

Góes ( Anexo I), 7º andar, Rua Pacatuba, 55 - Centro - Aracaju/SE, no horário de 07h às 13h  (horário do local) 

 
b) Realizar o Exame Psicotécnico, de acordo com as informações constantes do Edital nº 22/2016, no dia 11/12/2016, às 

08:30hs na EJUSE (Escola Judicial do Estado de Sergipe ), localizada no Anexo Administrativo Desembargador Antônio Góes 

(Anexo I), Rua Pacatuba, 55 - 7º andar - Centro - Aracaju/SE. 

c)  Realizar o Exame de Saúde, de acordo com o Edital nº 22/2016, de posse de todos os exames indicados no Edital nº 

20/2016, no dia 13/12/2016, às 14h no  Centro Médico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, localizado no Anexo 

Administrativo Desembargador Antônio Góes (Anexo I), Rua Pacatuba, 55 - Térreo - Centro - Aracaju/SE. 

 

 

Aracaju/SE, 05 de dezembro de 2016.  

 
Dra. BETHZAMARA ROCHA MACEDO 

Presidente da Comissão do Concurso.   


