ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
53º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO
ESTADO DA PARAÍBA
EDITAL Nº 27 – TJPB, DE 19 DE ABRIL DE 2016
O Presidente da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba (TJPB), em atenção a decisões judiciais, torna pública a convocação do candidato sub judice
Georges Cobiniano Sousa de Melo, inscrição nº 10003656, para a terceira etapa (inscrição definitiva,
sindicância da vida pregressa e investigação social, exames de sanidade física e mental e exame
psicotécnico), referente ao 53º Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso no Cargo de Juiz
Substituto do Estado da Paraíba.
1 DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
1.1 O candidato convocado por este edital disporá dos dias 25 e 26 de abril de 2016, no horário das 8
horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega do requerimento de
inscrição e dos documentos necessários à inscrição definitiva, pessoalmente ou por meio de procurador,
que deverá entregar procuração simples e específica para tal finalidade, na Gerência de Primeiro Grau –
Anexo Administrativo do TJPB – Praça João Pessoa, s/nº – Centro, João Pessoa/PB.
1.2 Para a inscrição definitiva, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 9 do
Edital nº 1 – TJPB, de 31 de março de 2015, e neste edital.
1.3 Será eliminado do concurso o candidato que não entregar o requerimento de inscrição definitiva e
os documentos necessários à inscrição definitiva na forma, no prazo e no local estipulados no edital de
abertura e neste edital.
2 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
2.1 O candidato convocado por este edital deverá preencher o Formulário de Investigação Social, a ser
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_pb_15_juiz, no período
das 8 horas do dia 25 de abril de 2016 às 17 horas do dia 26 de abril de 2016 (horário oficial de
Brasília/DF).
2.2 O candidato convocadospor este edital disporá dos dias 25 e 26 de abril de 2016, no horário das 8
horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega do Formulário de
Investigação Social e dos documentos necessários à sindicância de vida pregressa e investigação social,
pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá entregar procuração simples e específica para tal
finalidade, na Gerência de Primeiro Grau – Anexo Administrativo do TJPB – Praça João Pessoa, s/nº –
Centro, João Pessoa/PB.
2.3 Para a sindicância de vida pregressa e investigação social, o candidato deverá observar todas as
instruções contidas no subitem 9.3 do Edital nº 1 – TJPB, de 31 de março de 2015, e neste edital.
2.4 Será eliminado o candidato que não entregar o Formulário de Investigação Social e os documentos
necessários à sindicância de vida pregressa e investigação social, na forma, no prazo e no local
estipulados no Edital nº 1 – TJPB, de 31 de março de 2015, e neste edital.
3 DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
3.1 O candidato convocado por este edital disporá dos dias 25 e 26 de abril de 2016, no horário das 8
horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para apresentar os exames laboratoriais e
laudos complementares, na Gerência de Primeiro Grau – Anexo Administrativo do TJPB – Praça João
Pessoa, s/nº – Centro, João Pessoa/PB.
3.2 Para o exame de sanidade física e mental, o candidato deverá observar todas as instruções contidas
no subitem 9.4 do Edital nº 1 – TJPB, de 31 de março de 2015, no item 4 do Edital nº 23 – TJPB, de 17 de
fevereiro de 2016, e neste edital.
4 DO EXAME PSICOTÉCNICO
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4.1 Para o exame psicotécnico, a ser realizado no dia 24 de abril de 2016, o candidato deverá observar
todas as instruções contidas no subitem 9.5 do Edital nº 1 – TJPB, de 31 de março de 2015, no item 5 do
Edital nº 23 – TJPB, de 17 de fevereiro de 2016, e neste edital.
4.2
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_pb_15_juiz, a partir do dia 20 de abril de 2016, para verificar o
local e o(s) horário(s) de realização do exame psicotécnico, por meio de consulta individual, devendo,
para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o exame psicotécnico no
local e no(s) horário(s) designados na consulta individual disponível no referido endereço eletrônico.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O resultado provisório na terceira etapa do candidato convocado por este edital será publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Estado da Paraíba e divulgado na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_pb_15_juiz, na data provável de 3 de maio de 2016.
DR. ANTÔNIO CARNEIRO DE PAIVA JUNIOR
Presidente da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJPB
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