PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS
CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 30 – TJDFT, DE 13 DE JUNHO DE 2017
O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão do trânsito em
julgado do Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 2016002016299‐4, que teve
andamento no Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, torna pública a
exclusão da candidata Vivian Brito de Amorim, inscrição nº 10031286, da condição sub judice, divulgada
por meio dos subitens 1.1.8.1 e 2.1.11.3, do Edital nº 17 – TJDFT, de 19 de abril de 2016, alterado pelo
Edital nº 20 – TJDFT, de 29 de junho de 2016.
Torna pública, ainda, a inclusão da referida candidata no resultado final do procedimento
administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos
negros, divulgado por meio do subitem 1.1.8 do Edital nº 17 – TJDFT, de 19 de abril de 2016, bem como
no resultado final do concurso público dos candidatos considerados negros na verificação da condição
declarada, divulgado por meio do subitem 2.1.11.2 do referido edital.
1 DA INCLUSÃO DA CANDIDATA NO EDITAL Nº 17 – TJDFT, DE 19 DE ABRIL DE 2016
[...]
1.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento administrativo de verificação da
condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na seguinte ordem:
cargo/área/especialidade/ramo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
[...]
1.1.8 CARGO 11: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA
[...]10031286, Vivian Brito de Amorim [...]
[...]
2.1.11 CARGO 11: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA
[...]
2.1.11.2 Resultado final no concurso público dos candidatos considerados negros na verificação da
condição declarada, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de
classificação, nota final e classificação final no concurso público.
[...]10031286, Vivian Brito de Amorim, 86.83, 144 [...]
[...]
DESEMBARGADOR MARIO MACHADO VIEIRA NETTO
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

