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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Tribunal de Justiça – Escola do Poder Judiciário  

  SELEÇÃO INTERNA 
 
A Escola do Poder Judiciário – ESJUD torna pública a abertura das inscrições para 
preenchimento de 05 (cinco) vagas, mediante análise de currículo e entrevista, destinada aos 
servidores efetivos ou em estágio probatório, pertencentes ao quadro de pessoal do Tribunal 
de Justiça, ficam excluídos do processo de seleção os servidores lotados na presidência, vice- 
presidência, corregedoria e gabinetes dos desembargadores, consoante os critérios a seguir 
relacionados: 
Gerência de Administração do Ensino – GEADE: 
01 (uma) vaga de Analista Judiciário – área judiciária, com conhecimento básico em 

procedimentos licitatórios (contratação), elaboração de editais bem como conhecimento básico 

em informática (Word, PowerPoint e Excel). 

Gerência de Planejamento e Execução do Ensino – GEPEE: 
01 (uma) vaga de Supervisor dos Processos de Trabalho (FC3) – área pedagógica, com 
conhecimento em organização e planejamento do trabalho pedagógico, bem como 
conhecimento básico em informática (Word, PowerPoint e Excel). 
01 (uma) vaga de Técnico Judiciário com conhecimento básico em informática, (Word, 

PowerPoint e Excel). 

Gerência de Avaliação do Ensino – GEAVE: 
02 (duas) Vagas de Técnico Judiciário – área pedagógica, com conhecimento em informática 
(Word, PowerPoint e Excel avançado). 
 
Das inscrições: 
As inscrições serão realizadas através do preenchimento de formulário disponível no link 
http://www.tjac.jus.br/esjud/informativos.jsp. O período de inscrição dos interessados em 
participar da seleção interna da Escola do Poder Judiciário – ESJUD será a partir das 08h do 
dia 14 às 17h do dia 16 de abril de 2015. 
Após o preenchimento, o formulário deverá ser entregue, juntamente com currículo, na 
Gerência de Administração do Ensino da Escola do Poder Judiciário. 
No formulário todos os campos são de preenchimento obrigatório, caso contrário a inscrição 
será desconsiderada. 
 
Da entrevista: 
Os selecionados para a entrevista serão comunicados via email indicando data, horário e local. 

 
 

Rio Branco-Acre, 23 de abril de 2015. 
 

Des. Samoel Evangelista 
Diretor da ESJUD 
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