
 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 
 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre abre concurso público 
 
 O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) abre concurso público 
para cargos de nível superior e de nível médio, que será executado pelo Centro 
de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília 
(UnB). A seleção consistirá de exame de habilidades e de conhecimentos, 
aferidos por meio de aplicação de provas objetivas.  

São 61 vagas para nível superior distribuídas nos seguintes cargos: 
Analista de Sistemas, Assistente Jurídico, Assistente Social, Psicólogo, 
Contador e Economista. A remuneração será de R$ 1.409,40. Para nível médio, 
são 284 vagas nos seguintes cargos: Auxiliar Judiciário, Motorista Oficial e 
Técnico em Microinformática. A remuneração será de R$ 706,50. 

As inscrições poderão ser realizadas de 22 de julho a 9 de agosto de 2002 
nas agências do BASA, por procuração ou solicitadas via Internet, das 10 horas 
do dia 22 de julho às 20 horas do dia 11 de agosto de 2002, horário oficial de 
Brasília/DF. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia legível de 
documento de identidade e pagar a taxa, que será de R$ 50,00 para os cargos de 
nível superior e de R$ 30,00 para os de nível médio.   
 As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de setembro de 2002 nas 
cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Plácido de Castro, Rio Branco, 
Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, todas no estado do 
Acre.  

Os locais e os horários das provas objetivas serão publicados no Diário da 
Justiça do Estado do Acre, afixados no TJAC, no Centro de Capacitação dos 
Servidores do Poder Judiciário, e nos quadros de avisos do CESPE, e 
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br, na data 
provável de 28 ou 29 de agosto de 2002. 

Maiores informações podem ser adquiridas no Edital n.º 1/2002 de 19 de 
junho de 2002, afixado nos quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário 
Darcy Ribeiro, ICC, subsolo, ala norte, Asa Norte, Brasília/DF, e disponível na 
Internet, no endereço eletrônico do CESPE, ou por meio do telefone (61) 448–
0100. 
 


