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CONVOCAÇÃO nº 16/2015 

Convoca candidatos classificados em prova de 
concurso público para cumprimento das III e IV 
etapas do certame nas datas e nos locais 
mencionados. 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas: 
 
CONVOCA os candidatos aprovados, conforme listagens finais publicadas no 
Diário da Justiça Eletrônico de 10/12/2014, a comparecerem nos dias e 
horários relacionados, para cumprimento das III e IV etapas dos concursos, 
com base no artigo 8º da Resolução nº 12/2014, do Conselho da 
Magistratura, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 02/09/2014, da 
seguinte forma: 
 
I. Em conformidade com o artigo 8º da Resolução CM nº 12/2014, os 
candidatos a seguir convocados deverão comparecer no dia e horário 
relacionados, no Departamento de Saúde, situado na Avenida Erasmo Braga 
nº 115, 9º andar, sala 902, Lâmina I, Centro, Rio de Janeiro, para 
apresentarem os exames mencionados no item II, cumprindo assim a III 
etapa do concurso, com base nos artigos 27 e 28 da Resolução CM nº 
12/2014: 
 
No LIV concurso público, visando ao provimento do cargo de TÉCNICO DE 
ATIVIDADE JUDICIÁRIA – SEM ESPECIALIDADE, CANDIDATOS CONVOCADOS 
EM VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA: 
 
1ª Região 
08/09 9:00 Elisa Faria Vieira 

 
00203 
 

08/09 9:00 Bruno Cesar Ribeiro 
 

00204 
 

 
II. Os candidatos deverão apresentar na data determinada no item I, os 
seguintes exames: 
1) Hemograma completo e VHS; 
2) glicose e creatinina; 
3) colesterol; 
4) grupo sangüíneo e fator Rh; 
5) urina (elementos anormais e sedimentos); 
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6) eletrocardiograma de repouso (para candidatos com 40 anos ou mais). 
 
III. Ainda em conformidade com o artigo 8º da Resolução CM nº 12/2014, os 
candidatos convocados deverão comparecer no dia 14/09/2015, às 11h, no 
Auditório Desembargador José Navega Cretton – CGJ – localizado na Avenida 
Erasmo Braga, nº 115 - 7º andar – Palácio da Justiça – Centro – Rio de 
Janeiro, a fim de comprovarem os requisitos exigidos nos artigos 9º e 10 da 
Resolução CM nº 12/2014, visando ao cumprimento de sua IV etapa, de 
natureza eliminatória: 
 
IV. Em cumprimento ao artigo 30 da Resolução CM nº 12/2014, o início do 
estágio probatório está previsto para o dia 29 de setembro de 2015, às 14h, 
no Auditório Desembargador Antonio Carlos Amorim, EMERJ, na Avenida 
Erasmo Braga, nº 115, 4º andar, Palácio da Justiça, Centro, Rio de Janeiro. 
 
V. Os servidores nomeados deverão participar do Programa de Integração 
Funcional (PIF) e este constituirá fase inicial do programa de capacitação 
judicial do servidor. 
 
O não comparecimento do candidato no dia e hora designados, em 
quaisquer das etapas do concurso, bem como a ausência de alguma 
documentação ou exame médico exigidos, tornará a Portaria de nomeação 
do candidato insubsistente e acarretará eliminação do candidato do 
concurso, nos termos dos artigos 29 e 40 da Resolução CM nº 12/2014. 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2015. 
 

Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 

 
 

 

 


