PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EDITAL Nº 78 – TJBA, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
A Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Presidente da Comissão Especial de Concurso,
em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 803595980.2020.8.05.0000, tramitado no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, torna pública a
exclusão da candidata Thatiane Soares, inscrição nº 10001123, da condição sub judice, passando a candidata
a figurar como regular no resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à
autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e no resultado final no concurso
público, divulgados por meio dos subitens 1.1 e 2.1.2 do Edital nº 54 – TJ/BA, de 12 de novembro de 2020,
e suas alterações, conforme a seguir especificado.
Torna público, ainda, em razão da inclusão acima, que os candidatos negros, classificados a partir da
25ª posição, passam a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade.
[...]
1 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À
AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
1.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
10001123, Thatiane Soares.
[...]
2 RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
2.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em
ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso.
[...]
2.1.2 Resultado final no concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição,
nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso.
10001123, Thatiane Soares, 6.734, 25.
[...]
Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Presidente da Comissão Especial de Concurso para provimento dos cargos de Juiz Substituto do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia
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