ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O
CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EDITAL Nº 26 – TJCE – JUIZ SUBSTITUTO, DE 14 DE MAIO DE 2019
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, torna pública a retificação do subitem 11.8 do Edital
nº 23 – TJCE – Juiz Substituto, de 18 de fevereiro de 2019, conforme a seguir especificado.
Torna públicos, ainda, a Comissão do Concurso alterada por meio da Portaria nº 1.360, de 17
de agosto de 2017, comissão examinadora da prova oral e o prazo para impugnação da composição das
referidas comissões, bem como a data de divulgação do edital de resultado final na terceira etapa e de
convocação para a prova oral e o período de realização dessa prova.
1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 23 – TJCE – JUIZ SUBSTITUTO, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
[...]
11.8 Os candidatos que não forem reconhecidos pela comissão avaliadora como negros, se recusarem a ser
filmados, não responderem às perguntas que forem feitas pela comissão ou os que não comparecerem
para o procedimento de verificação na data, no horário e no local estabelecido na consulta individual
continuarão participando do concurso concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenham
pontuação para figurar entre os classificados.
[...]
2 DA COMISSÃO EXAMINADORA DA PROVA ORAL
2.1 Comissão do Concurso
2.1.1 Titulares:
a) Desembargador Inácio Alencar Cortez Neto;
b) Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte;
c) Desembargador José Tarcílio Souza da Silva;
d) Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães;
e) Sr. Tiago Asfor Rocha Lima (representante da OAB/CE).
2.1.2 Suplentes:
a) Desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro.
2.2 Comissão da instituição especializada (banca examinadora)
2.2.1 Titulares:
a) Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho;
b) Márcia Alves Martins Lôbo;
c) Gilsara Cardoso Barbosa Furtado.
2.2.2 Suplentes:
a) João Batista Gonçalves da Silva.
3 DA IMPUGNAÇÃO À COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DO CONCURSO E DA COMISSÃO EXAMINADORA DA
PROVA ORAL
3.1 Os candidatos poderão impugnar fundamentadamente, das 9 horas do dia 20 de maio de 2019 às 18
horas
do
dia
24
de
maio
de
2019,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ce_18_juiz, a composição da comissão examinadora da prova oral,
mediante petição escrita dirigida ao Presidente da Comissão de Concurso.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O edital de resultado final na terceira etapa (inscrição definitiva, exame de sanidade física e mental,
sindicância de vida pregressa e investigação social e exame psicotécnico), na perícia médica dos candidatos
que se declararam com deficiência e no procedimento administrativo de verificação da condição declarada
para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e de convocação para a quarta etapa (prova
oral) será publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e divulgado
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na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ce_18_juiz, na data provável
de 13 de junho de 2019.
4.2 O programa específico da prova oral de que trata o subitem 13.7 do Edital nº 1 – TJCE – Juiz Substituto,
de 15 de fevereiro de 2018, será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ce_18_juiz, na data provável de 24 de junho de 2019.
4.3 A prova oral será realizada no período provável de 2 a 8 de julho de 2019.

DESEMBARGADOR WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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