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 2 – TJCE – JUIZ SUBSTITUTO, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FRANCISCO GLADYSON PONTES, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, torna publicas, em razão de erro material, a retificação das
datas constantes dos subitens 6.2, 6.2.4 e 6.4.8.4, a retificação dos subitens 9.1.1, 17.2.1, 17.4 e 17.4.1
do Edital nº 1 – TJCE – Juiz Substituto, de 15 de fevereiro de 2018, bem como a exclusão do subitem
6.4.8.14 do referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens.
[...]
6.2 O candidato deverá comparecer, no período de 19 de fevereiro de 2018 a 22 de março de 2018
(exceto sábados, domingos e feriados), ao endereço mencionado no subitem 6.1.7 deste edital,
observados os horários dispostos no referido subitem, portando:
[...]
6.2.4 O candidato poderá, ainda, enviar o requerimento instruído dos documentos listados no subitem
6.2 deste edital, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente
até o dia 22 de março de 2018, para a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe – TJCE 2018
(inscrição preliminar) – Caixa Postal 4441, CEP 70842-970, Brasília/DF.
[...]
6.4.8.4 A documentação para solicitação de isenção de taxa de que tratam os subitens 6.4.8.1.1, 6.4.8.2
e 6.4.8.3 deste edital poderá ser enviada até as 18 horas do dia 21 de fevereiro de 2018, por meio de
link específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ce_18_juiz. Após esse
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos que forem de interesse da Administração Pública.
[...]
9.1.1 A primeira prova escrita (P2) será realizada na data provável de 29 de junho de 2018 e a segunda
prova escrita (P3) será realizada nas datas prováveis de 30 de junho de 2018 e de 1º de julho de 2018. O
tempo de duração das provas escritas será de 4 horas ininterruptas por dia, incluído nesse cômputo o
tempo necessário para o preenchimento da identificação do candidato.
[...]
17.2.1 Titulares:
a) Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo;
b) Desembargador Inácio Alencar Cortez Neto;
c) Desembargador José Tarcílio Souza da Silva;
d) Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Maglhães;
e) Sr. Tiago Asfor Rocha Lima (representante da OAB/CE).
[...]
17.4 Os magistrados titulares poderão ser substituídos em suas faltas ou impedimentos por qualquer
dos magistrados suplentes e o representante da OAB/CE será substituído por advogado suplente.
17.4.1 No caso de vacância ou de renúncia de membro efetivo ou suplente, o Presidente da Comissão de
Concurso adotará as providências para o preenchimento da vaga ou, se for o caso, comunicará o fato à
OAB/CE para que esta o faça.
[...]
DESEMBARGADOR FRANCISCO GLADYSON PONTES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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