
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE  
JUIZ SUBSTITUTO 

EDITAL N.º 2/2002 – JS/TJE/PA, DE 18 DE JANEIRO DE 2002 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO torna pública a retificação do subitem 8.2.2 
(Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos) e do subitem 4.10.5 do Conteúdo Programático 
– Direito Penal, constantes do Edital n.º 1/2001– JS/TJE/PA, de 20 de dezembro de 2001, publicado no Diário 
da Justiça do Diário do Estado do Pará, que passam a vigorar com a redação a seguir especificada, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 
 
8.2.2 Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos até a data de entrega, de acordo com 
edital específico a ser publicado no Diário da Justiça do Estado do Pará, observados os limites da pontuação 
do quadro a seguir. 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

TÍTULOS VALOR 
DE CADA TÍTULO 

VALOR MÁXIMO DOS 
TÍTULOS 

a) Exercício na magistratura e/ou no Ministério 
Público, em cargo específico de bacharel em 
Direito. 

 0,03 por ano completo 
sem sobreposição de 

tempo 
0,15 

b) Exercício de magistério em curso de ensino 
superior na área de Direito. 

 0,03 por ano completo 
sem sobreposição de 

tempo 
0,15 

c) Serviço prestado como titular de carreira jurídica, 
excetuados os títulos já incluídos nas alíneas 
anteriores. 

 0,03 por ano completo 
sem sobreposição de 

tempo 
0,15 

d) Aprovação em concurso público para cargo 
privativo de bacharel em Direito. 0,05 0,10 

e) Diploma, devidamente registrado,  de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de mestrado 
(título de mestre) em qualquer área do Direito. 

0,25 0,25 

f) Diploma, devidamente registrado,  de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de doutorado 
(título de doutor) em qualquer área do Direito. 

0,40 0,40 

g) Livro jurídico editado, de autoria exclusiva do 
candidato. 

0,20 0,20 

h) Certificado ou declaração, devidamente 
autenticados, de aproveitamento em curso de 
preparação oferecido por Escola da Magistratura ou 
do Ministério Público. 

0,10 0,10 

i) Certificado ou declaração, devidamente 
autenticados,  de prestação de serviço voluntário ao 
Poder Judiciário Estadual pelo período mínimo de 
um ano. 

0,025 por ano completo 0,10 

j) Diploma devidamente registrado de Curso 
superior na área de Ciências Sociais, excluído o 
bacharelado em  Direito. 

0,10 0,10 

k) Láurea universitária no curso de bacharelado em 
Direito. 0,10 0,10 

l) Diploma, devidamente registrado, de curso de 
especialização em Direito, com carga horária de 360 
horas/aula, ministrado por instituição oficial de 
ensino. 

0,20 0,20 

TOTAL MÁXIMO                                                                                                              2,00 pontos 
 



DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
4 DIREITO PENAL 
4.10.5 Onde se lê: Dos crimes praticados contra a criança e o adolescente. (Lei 8.137/90). 
Leia-se: Dos crimes praticados contra a criança e o adolescente (Lei n.º 8.069/90) 
 

Desembargadora MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA 
Vice-Presidente do TJE/PA e Presidente da Comissão do Concurso 

 


