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AVISO TJ/DGPES 4/2017 03/04 

 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
receberam o auxílio-educação durante os anos de 
2015 e 2016 que fica prorrogado até 28 de abril do 
corrente o prazo para comprovação de despesas 
realizadas com mensalidades escolares nos 
respectivos exercícios. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 139, p. 16. 

EDITAL TJ/DEMOV 3/2017 03/04 

 
Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito 
das Comarcas da Capital e do Interior, titulares e 
regionais, exceto os Juízes em Processo de 
Vitaliciamento que se encontra aberta a inscrição para 

atuação exclusivamente no Plantão Judiciário Noturno, 
durante um quadrimestre, nos meses de maio, junho, 
julho e agosto de 2017. 
 
DJERJ, ADM, n. 139, p. 22. 

RESOLUÇÃO TJ/CCESAJ 1/2017 03/04 

 
Dispõe sobre a atuação dos instrutores e as ações de 
capacitação desenvolvidas e realizadas pela Escola de 
Administração Judiciária e dá outras providências. 

 
DJERJ, ADM, n. 139, p. 17. 
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