CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO
EDITAL Nº 19 – TJAL, DE 29 DE JULHO DE 2010
A COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA DO ESTADO DE
ALAGOAS convoca os candidatos, abaixo designados, habilitados na fase da Entrevista e cursando,
regularmente, o Curso de Formação, para a avaliação de títulos referente e para a perícia médica dos
candidatos que se declararam como portadores de deficiência, referentes ao concurso público para
ingresso na Magistratura de Carreira, no cargo Juiz de Direito Substituto do Estado de Alagoas.
1 Relação dos candidatos habilitados na Entrevista e cursando, regularmente, o Curso Preparatório de
Formação na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética:
10000946 Anderson Santos dos Passos
10000603 Andre Guasti Motta
10001973 Bruno Acioli Araújo
10000990 Carolina Sampaio Valoes da Rocha Andrade
10001574 Danielle Christine Silva Melo Burichel
10002766 Diego Viegas Veras
10001466 Diogo de Mendonça Furtado
10000892 Edivaldo Landeosi
10002257 Eduardo José Loureiro Burichel
10001578 Eliana Augusta de Menezes Acioly
10000724 Fabiola Melo Feijão
10000207 Fausto Magno David Alves
10001959 Francisco de Oliveira Portugal
10000517 Geneir Marques de Carvalho Filho
10000441 Helestron Silva da Costa
10000709 José Eduardo Nobre Carlos
10000268 José Miranda Santos Júnior
10001643 Joyce Araújo dos Santos
10001487 Kleber Borba Rocha
10002534 Laila Kerckhoff dos Santos
10002562 Leandro de Castro Folly
10001983 Luana Cavalcante de Freitas
10002198 Luciana Josue Raposo
10000446 Lucas Lopes Dória Ferreira (candidato sub judice)
10002243 Marina Gurgel da Costa
10000771 Phillippe Melo Alcantara Falcão
10001616 Soraya Maranhão Silva
2 Convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam como portadores de deficiência,
na seguinte ordem: cidade, local, data e horário da perícia médica, número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.

Cidade: MACEIÓ/AL
LOCAL: Tribunal de Justiça, Departamento Central de Assistência Médica, Odontológica, Psicológica e
Social – DCAMOPS, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Praça Marechal Deodoro, 319 ‐ Centro,
Maceió‐AL.
DATA: 26 de agosto de 2010 ‐ HORÁRIO: 09:00h
10000517 Geneir Marques de Carvalho Filho

3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
3.1 Os candidatos convocados para a avaliação de títulos disporão dos dias 02 e 03 de agosto de 2010,
no horário das 08 às 13:00horas, para a entrega dos títulos, no seguinte endereço: Tribunal de Justiça,
5º Andar (Prédio novo), Sala dos Juízes Auxiliares da Presidência, Praça Marechal Deodoro, Centro, nº
319, Maceió/Alagoas.
3.2 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 15 do
Edital nº 1 – TJAL , de 27 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas.
3.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local
estipulados no edital de abertura e neste edital.
4 DA PERÍCIA MÉDICA
4.1 A perícia médica verificará sobre a qualificação como deficiente, nos termos do artigo 43 do Decreto
nº 3.298/99 e suas alterações.
4.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de documento de identidade original
e de laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses, que
ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID‐10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas
alterações, bem como à provável causa da deficiência.
4.2.1 Serão eliminados os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo
médico original ou cópia autenticada ou que apresentarem laudo que não tenha sido emitido nos
últimos doze meses.
4.2.2 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo TJ/AL.
4.2.3 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de
antecedência do horário marcado para o seu início determinado neste edital.
4.3 A não observância do disposto no subitem 4.2 deste edital ou a constatação de que o candidato não
foi qualificado como portador de deficiência na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos em tais condições.
4.4 As vagas definidas no subitem 3.1 do edital de abertura do concurso que não forem providas por
falta de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no concurso público ou reprovação ou
ausência na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação.
4.5 Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica. O não comparecimento à perícia
implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
4.6 Não será realizada perícia médica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários
predeterminados neste edital.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O resultado provisório na avaliação de títulos e o resultado provisório na perícia médica dos
candidatos que se declararam portadores de deficiência serão publicados no Diário Oficial de Alagoas e
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjal2008, na data
provável de 30 de agosto de 2010.
Maceió, 29 de julho de 2010.
Alberto Jorge Correia de Barros Lima
Presidente da Comissão

