PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – STM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE
TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 11 – STM, DE 25 DE ABRIL DE 2011
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR torna público o resultado provisório na perícia
médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência e o resultado provisório no Teste
de Aptidão Física (TAF), apenas dos candidatos incluídos pelo Edital nº 9 – STM, de 7 de abril de 2011,
referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva durante a
vigência do concurso nos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário do Quadro Permanente da
Secretaria do Superior Tribunal Militar em Brasília – DF e do Quadro Permanente das Auditorias da
Justiça Militar da União.
1 Relação provisória dos candidatos qualificados na perícia médica como portadores de deficiência
incluídos pelo Edital nº 9 – STM, de 7 de abril de 2011, na seguinte ordem:
cargo/área/especialidade/ramo/localidade de vaga, número de inscrição, nome do candidato em ordem
alfabética.
1.1 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA — BELÉM/PA
10015638, Cristian da Luz Vidal.
1.2 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA — BRASÍLIA/DF
10077060, Salarrudne Faraj da Costa Junior.
1.3 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA — CAMPO GRANDE/MS
10023258, Josenildo Cruz do Nascimento.
2 Relação provisória dos candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física (TAF) incluídos pelo
Edital nº 9 – STM, de 7 de abril de 2011, na seguinte ordem: cargo/área/localidade de vaga, número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
2.1 TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: SEGURANÇA – BRASÍLIA/DF
10026445, Glaucyo Py Teixeira / 10030107, Wagner Shum Imamura.
3 DOS RECURSOS
3.1 O candidato poderá visualizar o espelho do laudo de perícia médica das 8 horas do dia 27 de abril de
2011 às 17 horas do dia 28 de abril de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concurso/stm2010.
3.2 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório na perícia médica nos dias 27
e 28 de abril de 2011, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, observado o horário local,
pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá portar e entregar, no ato do recurso, procuração
simples e específica para tal finalidade, nos seguintes endereços, conforme modelos de formulários
disponíveis no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concurso/stm2010.
Cidade/UF
Endereço
Escola Meu Pedacinho do Céu – Rua Boaventura da Silva, nº 1.004 (entre
Belém/PA
Generalíssimo Deodoro e 14 de Março) – Umarizal
Universidade de Brasília (UnB) – Centro de Seleção e de Promoção de Eventos
Brasília/DF
(CESPE) – Central de Atendimento ao Candidato – Campus Universitário Darcy
Ribeiro – Sede do CESPE/UnB – Asa Norte – Brasília/DF
Rio de Janeiro/RJ Associação Carioca de Ensino Superior – UNICARIOCA – Avenida Paulo de Frontin, nº
568 – Escritório do Cespe – Térreo – Rio Comprido
3.3 Os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – área: Administrativa – especialidade: Segurança
poderão ter acesso ao espelho da planilha de avaliação do Teste de Aptidão Física (TAF), bem como

interpor recurso contra o resultado provisório no Teste de Aptidão Física (TAF), das 9 horas do dia 27 de
abril de 2011 às 17 horas do dia 28 de abril de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, no
endereço http://www.cespe.unb.br/concurso/stm2010, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição
de Recurso.
3.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do espelho da
planilha, bem como a interposição de recursos.
3.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
3.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos
3.4 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o Edital
nº 1 — STM, de 26 de novembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O resultado final na perícia médica e o resultado final no Teste de Aptidão Física (TAF) dos
candidatos incluídos pelo Edital nº 9 – STM, de 7 de abril de 2011, e a convocação para a entrega de
documentação para os candidatos aos cargos de Técnico Judiciário serão publicados no Diário Oficial da
União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concurso/stm2010,
na data provável de 6 de maio de 2011.
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