PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
NO CARGO DE JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EDITAL Nº 35 – STM, DE 13 DE JANEIRO DE 2015
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO torna público que os candidatos convocados para o exame de sanidade
física e mental, por meio do Edital nº 34 – STM, de 4 de novembro de 2014, deverão, obrigatoriamente,
acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/stm_12 para verificar eventual
necessidade de complementação dos exames e dos laudos referentes à fase, nos termos do artigo 62 da
Resolução nº 75/2009 do CNJ e do subitem 9.4.4 do edital de abertura, no período das 9 horas do dia 16
de janeiro de 2015 às 18 horas do dia 30 de janeiro de 2015.
1 DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
1.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/stm_12, a partir do dia 23 de janeiro de 2015, para verificar o local
e o horário de entrega dos exames, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os
dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a entrega dos exames no local e no horário
designados na consulta individual disponíveis no endereço eletrônico citado acima.
1.2 O candidato deverá comparecer para a entrega dos exames no dia 1º de fevereiro de 2015, no local
e no horário determinados no link de consulta, com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário
fixado para o início e munido do documento de identidade original.
1.3 Para o exame de sanidade física e mental, o candidato deverá observar todas as instruções
contidas no subitem 9.3 do Edital nº 1 – STM, de 16 de novembro de 2012, nos subitens 5.3 a 5.7 do
Edital nº 33 – STM, de 22 de setembro de 2014, e neste edital.
1.4 O candidato deverá utilizar os modelos constantes dos anexos I e II do Edital nº 33 – STM, de 22 de
setembro de 2014, para obter e conferir os exames e laudos solicitados antes de apresentá-los.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O resultado provisório na terceira etapa será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na
internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/stm_12, na data provável de 24
de fevereiro de 2015.
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