ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO
EDITAL Nº 24 – TJ/ES – JUIZ SUBSTITUTO, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO torna públicas a retificação dos subitens 3.1, 4.1,
5.1, 5.4 e 7.1 do Edital nº 23 – TJ/ES – Juiz Substituto, de 23 de outubro de 2013, bem como a inclusão do
subitem 5.5 nesse edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens do referido edital.
[...]
3.1 Os candidatos convocados para a inscrição definitiva disporão do período de 25 de outubro a 18 de
novembro de 2013, no horário das 10 horas às 12 horas e das 13 horas às 18 horas (horário local),
exceto sábado, domingo e feriado, para a entrega do requerimento de inscrição e dos documentos
necessários à inscrição definitiva, pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá entregar
procuração simples e específica para tal finalidade, na Secretaria Administrativa do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo – Rua Desembargador Homero Mafra, nº 60 – Enseada do Suá, Vitória/ES.
[...]
4.1 Os candidatos convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social disporão do
período de 25 de outubro a 18 de novembro de 2013, no horário das 10 horas às 12 horas e das 13
horas às 18 horas (horário local), exceto sábado, domingo e feriado, para a entrega do Formulário de
Investigação Social e dos documentos necessários à sindicância de vida pregressa e investigação social,
pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá entregar procuração simples e específica para tal
finalidade, na Secretaria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Rua
Desembargador Homero Mafra, nº 60 – Enseada do Suá, Vitória/ES.
[...]
5.1 Os candidatos convocados para a entrega dos exames de sanidade física e mental disporão dos dias
11 e 12 de novembro de 2013, no horário de 10 horas às 12 horas e das 13 horas às 18 horas (horário
local), para entregar o laudo subscrito por médico especializado em medicina do trabalho, emitido com
base na análise dos resultados dos exames exigidos, os quais deverão acompanhar o laudo, conforme o
subitem 10.2 do edital de abertura, pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá entregar
procuração simples e específica para tal finalidade, na Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo – Rua Desembargador Homero Mafra, nº 60 – Enseada do Suá,
Vitória/ES.
[...]
5.4 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não entregar os exames de
sanidade física e mental ou, ainda, que deixar de entregar algum exame no local, na data e no horário
estabelecidos neste edital, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.
5.5 Os exames de saúde previstos no subitem 10.2 do Edital nº 1 – TJ/ES – Juiz Substituto, de 4 de
agosto de 2011, compreenderão: a) exame de sangue: glicemia, colesterol total, triglicérides, ureia,
creatinina, ácido úrico, TGO e TGP; b) VDRL e hemograma; c) radiografia de tórax com laudo; d) exames
de urina e fezes; e) laudo de otorrinolaringologista; f) laudo de dermatologista; g) laudo de
oftalmologista; h) laudo de ortopedista constando especificamente a não ocorrência de lesão de
esforço repetitivo ou outra doença ocupacional; i) laudo de psiquiatra; j) laudo odontológico; e k) para
os candidatos acima de 35 anos, eletrocardiograma com laudo.
[...]

7.1 Os candidatos convocados para a entrega de títulos disporão do período de 25 de outubro a 18 de
novembro de 2013, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), exceto
sábado, domingo e feriado, para a entrega dos títulos, na Secretaria Administrativa do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo – Rua Desembargador Homero Mafra, nº 60 – Enseada do Suá,
Vitória/ES.
[...]
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