TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE ENCARGOS DE JUIZ LEIGO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL Nº 3 – TJ/PB – JUIZ LEIGO, DE 8 DE JUNHO DE 2012
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCON DA CUNHA RAMOS,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, em atenção à decisão do CNJ
PP nº
0007929-65.2010.2.00.0000, FAZ SABER da retificação do subitem 2.1 do Edital nº 1 – TJ/PB – Juiz Leigo,
de 1º de novembro de 2010, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens do referido edital.
(...)
2.1 Será exigido dos candidatos diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de
bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC), e mais de dois anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel
em Direito.
(...)
FAZ SABER, ainda, da retificação do caput e dos subitens 3.2.1, 3.2.1.1, 3.4.1, 5.1.1, 5.1.6, 5.3,
5.4.7.2, 5.4.7.3, 5.4.7.9, 5.4.7.11, 5.4.9, 5.4.9.1, 5.4.9.2, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.4 e 12.1 do Edital nº 1 – TJ/PB
– Juiz Leigo, de 1º de novembro de 2010, que passam a ter a redação a seguir especificada.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCON DA CUNHA RAMOS,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, FAZ SABER que estarão abertas, de 12
de junho de 2012 a 11 de julho de 2012, as inscrições para a Seleção Pública para provimento de
encargos de Juiz Leigo do Tribunal de Justiça, com base nas instruções constantes da Lei nº 9.099,
publicada no Diário Oficial da União em 26 de setembro de 1995, e mediante as condições estabelecidas
neste edital.
(...)
3.2.1 O candidato portador de deficiência deverá encaminhar a cópia simples do CPF e o laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere o subitem 3.2.2 deste edital, via SEDEX ou
carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 11 de julho de 2012,
para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Seleção Pública TJ/PB – Juiz Leigo (laudo médico), Caixa
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.
3.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 11 de julho de 2012, das 8 horas às 19 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere o subitem 3.2 deste edital, na Central
de Atendimento do CESPE/UnB, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB –
Asa Norte, Brasília/DF.
(...)
3.4.1 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
portadores de deficiência será divulgada na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, na data provável de 5 de setembro de 2012.
(...)
5.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, solicitada no período entre 10 horas do dia 12 de
junho de 2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 11 de julho de 2012, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
(...)
5.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 2 de agosto de 2012.

(...)
5.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o CESPE/UnB disponibilizará postos
com acesso à Internet, no período entre 10 horas do dia 12 de junho de 2012 e 23 horas e 59 minutos
do dia 11 de julho de 2012 (horário oficial de Brasília/DF), observado o horário de funcionamento de
cada estabelecimento, em endereços listados a seguir:
UF
Cidade
Local
Endereço
PB

João Pessoa

Skina on line

Rua Inácio Evaristo, nº 15 (esquina com Juarez
Távora)

(...)
5.4.7.2 O interessado que preencher o requisito do subitem anterior e desejar isenção de pagamento da
taxa de inscrição nesta seleção pública deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, em envelope
lacrado identificado com seu nome e CPF, em um dos endereços listados no subitem 5.4.7.3, no período
entre 12 de junho de 2012 e 11 de julho de 2012, das 8 horas às 17 horas, (exceto sábado, domingo e
feriado) o requerimento de isenção, devidamente assinado, disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, por meio do aplicativo de inscrição, instruindo-o
com cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais dos seguintes documentos:
a) documento de identidade;
b) carteira de doador de sangue expedida por Órgão Estadual conveniado ao SUS;
c) comprovação de no mínimo 3 (três) doações à rede hospitalar pública ou conveniada ao SUS, nos
doze meses anteriores à publicação deste edital.
5.4.7.3 A solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição poderá ser entregue pessoalmente
pelo candidato ou por terceiro, no endereço listado abaixo, ou, ainda, encaminhada via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, considerada a data final de postagem em 11 de julho de 2012,
para a Central de Atendimento do CESPE/UnB (Isenção TJ/PB – Juiz Leigo), Caixa Postal 4488, CEP
70904-970, Brasília/DF.
UF
Cidade
Local
Endereço
Escola Estadual
PB João Pessoa
Rua Conego Francisco Lima, s/nº, Castelo Branco III
Presidente Médici
(...)
5.4.7.9 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na data provável de 23 de julho de
2012, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010.
(...)
5.4.7.11 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição na
seleção
pública,
deverão
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010 e imprimir o boleto bancário por meio da página
de acompanhamento para pagamento até o dia 2 de agosto de 2012, conforme procedimentos
descritos neste edital.
(...)
5.4.9 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar,
na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 11 de julho de
2012, impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de
Atendimento do CESPE/UnB – Seleção Pública TJ/PB – Juiz Leigo (laudo médico), Caixa Postal 4488, CEP
70904-970, Brasília/DF, cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório)
que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo
nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
5.4.9.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF referidos no
subitem 5.4.9 poderão, ainda, ser entregues, até o dia 11 de julho de 2012, das 8 horas às 19 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do

CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília (UnB), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do
CESPE/UnB, Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970.
(...)
5.4.9.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar certidão de nascimento da criança para a
Central de Atendimento do CESPE/UnB, até o dia 11 de julho de 2012, e levar um acompanhante
adulto, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.
A candidata que não levar acompanhante adulto não realizará as provas.
(...)
6.2 As provas objetivas seletivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 16 de
setembro de 2012, no turno da manhã.
6.2.1 As provas escritas subjetivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 16
de setembro de 2012, no turno da tarde.
6.3 Os locais e os horários de realização das provas objetivas seletivas e das provas escritas subjetivas
serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, na data provável de 5 de setembro de 2012. São
de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas
e o comparecimento no horário determinado.
(...)
6.4 O resultado final nas provas objetivas seletivas e o resultado provisório nas provas escritas subjetivas
serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, na data provável de 23 de outubro de 2012.
(...)
12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas seletivas serão divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, a partir das 19 horas da data
provável de 18 de setembro de 2012.
(...)
FAZ SABER, por fim, da reabertura das inscrições para a Seleção Pública para provimento de
encargos de Juiz Leigo do Tribunal de Justiça, considerando-se válidas e ratificadas as inscrições
regulares já efetivadas, na forma do item 5 do Edital nº 1 – TJ/PB – Juiz Leigo, de 1º de novembro de
2010, publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir especificado.
1 DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES NA SELEÇÃO PÚBLICA
1.1 As inscrições e as solicitações de isenção poderão ser realizadas no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, no período entre 10 horas do dia 12 de junho de
2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 11 de julho de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF,
com pagamento do boleto bancário até o dia 2 de agosto de 2012 e a entrega ou o envio dos laudos
médicos e das cópias do CPF a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do edital de abertura até o dia 11
de julho de 2012.
1.2 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o CESPE/UnB disponibilizará postos
com acesso à Internet, no período entre 10 horas do dia 12 de junho de 2012 e 23 horas e 59 minutos
do dia 11 de julho de 2012 (horário oficial de Brasília/DF), observado o horário de funcionamento de
cada estabelecimento, em endereço listado a seguir:
UF
Cidade
Local
Endereço
PB

João Pessoa

Skina on line

Rua Inácio Evaristo, nº 15 (esquina com Juarez Távora)

1.3 A isenção do valor da taxa de inscrição poderá ser solicitada mediante requerimento do candidato,
disponível por meio do aplicativo para a solicitação de inscrição, das 8 horas do dia 12 de junho de 2012
e 23 horas e 59 minutos do dia 11 de julho de 2012, horário oficial de Brasília, no endereço eletrônico

http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, conforme o caso, observados a documentação e
os procedimentos descritos no subitem 5.4.7 do edital de abertura.
1.3.1 A solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição poderá ser entregue pessoalmente
pelo candidato ou por terceiro, no endereço listado abaixo, ou, ainda, encaminhada via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, considerada a data final de postagem em 11 de julho de 2012,
para a Central de Atendimento do CESPE/UnB (Isenção TJ/PB – Juiz Leigo), Caixa Postal 4488, CEP
70904-970, Brasília/DF.
UF
Cidade
Local
Endereço
Escola Estadual
PB João Pessoa
Rua Conego Francisco Lima, s/nº, Castelo Branco III
Presidente Médici
1.3.2 A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010 na data provável de 23 de
julho de 2012.
1.3.3 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010 e imprimir o boleto bancário, por meio
da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 2 de agosto de 2012.

DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCON DA CUNHA RAMOS
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

