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1 OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes e ações que norteiam o processo seletivo, de forma a ampliar ou 

completar o quadro de magistrados e servidores, bem como captar os demais integrantes 

da força de trabalho do Tribunal e subsidiar as indicações para funções gerenciais, em 

acordo com as vagas existentes e necessidades do TJAC. 

2 DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 

� Constituição da República Federativa do Brasil. 

3 ORIENTAÇÕES GERAIS 

� O processo seletivo objetiva atender às necessidades das Unidades Organizacionais e 

os perfis e atribuições dos cargos, podendo ser interno ou externo; 

� A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) é a unidade organizacional 

responsável por todas as etapas dos processos seletivos internos e externos e a 

definição dos conteúdos programáticos, para as provas de conhecimentos específicos, 

bem como da priorização das competências para o exercício das funções gerenciais; e 

� As Diretorias Regionais prestam apoio logístico para a realização dos processos 

seletivos internos e externos, sempre que solicitado pela GEDEP. 

4 SELEÇÃO INTERNA 

� A GEDEP recebe solicitação das diversas unidades organizacionais do TJAC para 

realização de processo seletivo interno, para compor o seu quadro de servidores; 

� Realiza reunião com o gestor da unidade solicitante, para coletar informações sobre o 

perfil desejado e as necessidades da unidade, registrando o resultado em ata; 
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� Define o perfil necessário, com base nas informações fornecidas pelo gestor e nos 

requisitos contidos na Matriz de Competências; 

� Define as datas e etapas do processo seletivo e prepara o formulário “Inscrição no 

Processo Seletivo Interno” (FOR-DIPES-004-01) e a minuta do edital para realização 

do processo seletivo: 

o No Edital devem constar os seguintes dados: 

� A unidade que está requerendo candidato; 

� As etapas do processo seletivo interno; 

� Informações sobre a etapa de inscrição de candidatos e prazo; e 

� Requisitos necessários à(s) vaga(s). 

� Encaminha por correio eletrônico minuta do Edital para validação da unidade 

organizacional solicitante:  

o Caso não seja validado, realiza as alterações sugeridas, se for o caso, e devolve 

ao gestor para nova validação. 

� Divulga o Edital e o formulário de inscrição na Intranet; 

� Recebe, por correio eletrônico, os formulários de inscrição e organiza-os em ordem 

alfabética de candidatos; 

� Realiza a seleção dos candidatos mediante a análise dos formulários recebidos, 

verificando se estão de acordo com o edital: 

o O candidato que tiver o seu formulário recusado poderá recorrer ao Diretor de 

Gestão de Pessoas. 

� Arquiva os formulários em desacordo com o edital na pasta “Inscrições Recusadas”; 

� Convoca, por correio eletrônico, os candidatos selecionados para a(s) próxima(s) 

etapa(s) prevista(s) no edital (entrevista coletiva, entrevista individual com o GEDEP ou 

com o gestor da unidade organizacional solicitante, prova etc.); 
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� Ao final do processo de seleção, encaminha à unidade organizacional solicitante a lista 

de candidatos pré-aprovados para a seleção final;  

� Recebe da unidade organizacional solicitante a lista com o(s) nome(s) do(s) 

candidato(s) aprovado(s);  

� Informa aos candidatos, por correio eletrônico, o resultado do processo seletivo; 

� Providencia a requisição do(s) aprovado(s) à unidade organizacional de origem para 

lotação na nova unidade organizacional e encaminha a autorização de movimentação 

para a Diretoria Regional: 

o No caso da unidade organizacional de origem negar a autorização para a saída do 

servidor para a nova lotação, a GEDEP informa à Diretoria de Gestão de Pessoas 

para as providências administrativas. 

� A Diretoria Regional define, de comum acordo com o gestor da unidade organizacional 

solicitante, a data de início do(s) servidor(s) escolhido(s) e elabora a minuta do Ato de 

Lotação; 

� Assina o Ato de Lotação, entrega uma via ao servidor para apresentação na nova 

unidade e arquiva a outra via na pasta do servidor; 

� A Diretoria Regional atualiza a ferramenta de localização do servidor na intranet; 

� A GEDEP elabora relatório final do processo de seleção interna e arquiva na pasta 

“Processos Seletivos Internos” em ordem cronológica; e 

5 SELEÇÃO EXTERNA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

5.1 Planejar processo seletivo externo 

� Nos processos seletivos referentes à contratação temporária de estudante de nível 

superior e de juiz leigo e conciliador, faz-se levantamento das necessidades de cada 

unidade, observando sempre a dotação de cada uma; 

� A GEDEP solicita à DIFIN a verificação da existência de disponibilidade orçamentária 

e financeira; 
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� Indica ao Presidente do TJAC os nomes para a Comissão de Processo Seletivo 

integrada por servidores da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP), 

Gerência de Planejamento e Execução do Ensino (GEPEE) e das unidades 

organizacionais para quais se destinam as vagas; 

� Levanta o perfil dos cargos, considerando-se as características, necessidades e 

especificidade das atividades desenvolvidas das Unidades Organizacionais; 

� Escolhe os instrumentos para a investigação dos aspectos do perfil esperado para o 

cargo e seu caráter eliminatório ou classificatório, podendo ser utilizados os seguintes: 

o Prova de conhecimentos: para aferição dos conhecimentos específicos exigidos 

para o cargo, podendo ser utilizadas as seguintes modalidades de prova: 

escrita objetiva, escrita dissertativa ou discursiva, mista; 

� As provas de conhecimentos podem ser eliminatórias e/ou 

classificatórias, sendo elaboradas com base no conteúdo programático 

informado/distribuído aos candidatos no ato da inscrição; 

� Para a prova escrita, poderá haver ou não indicação de bibliografia, a 

critério da Comissão Organizadora e/ou entidade contratada para 

realização do processo seletivo; 

� A nota mínima para aprovação na prova de conhecimentos deverá ser 

estabelecida em edital; e 

� Nas provas compostas por uma única disciplina, esta deverá ser 

obrigatoriamente escrita objetiva ou dissertativa. 

o Prova de títulos: de caráter classificatório e o edital deve conter: 

� Os títulos válidos; 

� Os documentos hábeis para comprovação; 

� Os critérios de pontuação por título ou pelo conjunto; 

� A pontuação máxima a ser obtida; 

� A fase em que serão recebidos e avaliados; e 
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� A composição da classificação referente aos títulos e/ou da classificação 

final junto com outro instrumento de avaliação. 

o Prova prática: A prova prática, de caráter eliminatório e/ou classificatório, é 

utilizada para os cargos/funções/atividades que exijam habilidades específicas 

que não podem ser avaliadas em prova de conhecimentos: 

� Os critérios das provas práticas devem ser estabelecidos nos editais de 

abertura do processo seletivo e podem variar de acordo com as 

exigências do cargo/funções; 

� Esta prova deve constituir uma das fases do processo seletivo; e 

� A convocação para esta prova deve obedecer rigorosamente à ordem de 

classificação da prova de conhecimento. 

� Define o procedimento para cada instrumento e os disciplina em Edital para que sejam 

legalmente reconhecidos; 

� Estabelece os critérios de desempate; 

� Elabora o edital de abertura do processo seletivo que contém as formas, 

procedimentos e critérios do processo e encaminha para a Presidência do TJAC para 

aprovação. No Edital, são especificados os requisitos das vagas, o período das 

inscrições, que não pode ser inferior a 5 (cinco) dias úteis e nem superior a 25 (vinte e 

cinco) dias úteis, e os instrumentos de avaliação a serem aplicados, tomando-se como 

referência o modelo existente (MOD-DIPES-004-01); 

� Encaminha o edital assinado pelo Presidente do TJAC à Gerência de Normas e 

Legislação (GENOR), para publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e à 

Gerência de Comunicação, para elaboração de matéria e distribuição na mídia, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias do início do período das inscrições; e 

� Abre as inscrições que são viabilizadas mediante preenchimento de formulário 

específico disponibilizado no site do Tribunal de Justiça na internet, bem como o 

pagamento de taxa determinada, de forma a promover a realização do processo 

seletivo. 
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5.2 Divulgar os resultados 

� A GEDEP oficializa o resultado final do processo seletivo através da publicação no 

Diário da Justiça Eletrônico; 

� Transcorrido o prazo de recurso o resultado final é encaminhado para homologação 

do Presidente do TJAC. O edital de homologação será publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico (DJE) e, a partir desta publicação, começa a contar o prazo de validade do 

processo; 

� Não havendo candidatos aprovados para as localidades abrangidas pelo edital de 

abertura, é facultado ao candidato aprovado em localidade diversa o direito de assumir 

a função, devendo a consulta ser feita por ordem de classificação dos candidatos, 

mediante edital de convocação publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 

o Nome, ordem de classificação e localidade; e 

o Período, local e horário de comparecimento dos interessados, munidos da 

documentação exigida no edital.  

� O não pronunciamento ou o não comparecimento indica a desistência das vagas 

oferecidas e não implica em nenhum tipo de alteração da classificação obtida 

anteriormente; e 

� O candidato ao se apresentar deve fazer a opção formal pela vaga, desistindo da vaga 

para qual se inscreveu inicialmente. 

5.3 Realizar a convocação 

� A GEDEP encaminha para a Gerência de Normas e Legislação os resultados do 

processo seletivo ou da 1ª fase, caso haja mais de uma fase, conforme disciplinado 

em Edital, para publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE); 

� Caso haja mais de uma fase, convoca por edital publicado no DJE, observando 

rigorosamente a ordem de classificação; e 

� Durante o tempo de validade do processo seletivo, convoca os candidatos pela ordem 

de classificação. 
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5.4 Recursos 

� A GEDEP estabelece o prazo de cinco (5) dias, contados da data de publicação do 

resultado de cada etapa, para os candidatos que se julguem prejudicados apresentem 

recurso devidamente fundamentado; 

� A Comissão do processo seletivo e/ou a instituição contratada para realizá-lo analisa a 

procedência dos recursos e recomenda as medidas cabíveis; e 

� Divulga o resultado dos recursos, por edital, publicado no DJE. 

5.5 Eliminar candidatos 

� É eliminado do processo seletivo o candidato que: 

o Apresentar declaração falsa ou inexata em qualquer documento relativo ao 

processo seletivo; 

o Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para 

com qualquer membro da equipe encarregada de aplicação de provas ou do 

processo seletivo; 

o For surpreendido, durante as provas, com qualquer tipo de livro, revista, folheto 

ou outro material, bem como utilizando calculadora eletrônica ou qualquer outro 

instrumento de cálculos, portando armas e aparelhos eletrônicos de 

transmissão/recepção de dados ou de voz; 

o Não apresentar os documentos solicitados como comprobatórios; 

o Utilizar processos ilícitos ou imorais na realização das provas, por meio 

eletrônico, estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico, caso se comprovar, 

posteriormente, mediante análise; 

o Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

o Não devolver, integralmente, o material recebido, particularmente no que se 

refere ao cartão de respostas; 
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o Ausentar-se do local da prova, sem o acompanhamento do fiscal, após ter 

assinado a lista de presença; 

o Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros; 

o Deixar de assinar o cartão de respostas; 

o Não se fizer presente no local, data e horário de realização das provas, ou para 

outras fases da seleção, na data e horário fixado para as referidas atividades. O 

candidato deve comparecer com antecedência mínima de 30 minutos para cada 

fase para a qual for convocado; 

o Não se apresentar munido de documento de identidade e comprovante de 

inscrição em qualquer das fases da seleção; e  

o Não comparecer, dentro do prazo estabelecido no edital, para contratação. 

� Em se tratando de processo seletivo simplificado, em cumprimento de convênios, a 

ficha de inscrição varia de acordo com os requisitos necessários especificados em 

cada convênio. 

6 CONCURSOS PÚBLICOS 

� A GEDEP levanta a necessidade de pessoal qualificado para prover adequadamente 

os cargos e/ou funções mediante vaga existente; 

� Solicita à DIFIN a verificação da existência de disponibilidade orçamentária e 

financeira; 

� Solicita para a Gerência de Contratação a abertura de processo licitatório ou outra 

modalidade para a contratação de empresa especializada em concursos públicos; 

� Prevê no documento de referência os itens que devem compor o contrato de prestação 

de serviços, incumbindo à contratada minimamente as seguintes ações: 

o Elaboração do edital em conjunto com a Gerência de Desenvolvimento de 

Pessoas do TJAC; 
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o Confecção de material para divulgação do concurso (cartazes, folders, notas 

etc.), bem como divulgar o concurso nos jornais locais de maior circulação; 

o Fornecimento da ficha de inscrição nos casos de impossibilidade de inscrição 

eletrônica; 

o Elaboração dos programas de provas em conjunto com a Gerência de 

Desenvolvimento de Pessoas do TJAC; 

o Elaboração de questões inéditas e reprodução das provas de conhecimento, 

inclusive provas especiais para os deficientes físicos; 

o Aplicação das provas de conhecimento; 

o Fornecimento à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas do TJAC dos 

gabaritos das provas de conhecimento, após a aplicação das provas; 

o Preparação do banco de dados e fornecimento à Gerência de Desenvolvimento 

de Pessoas do TJAC da relação dos inscritos; 

o Correção das provas de conhecimento; 

o Entrega do resultado final, através dos seguintes relatórios: 

� Por localidade, de acordo com o edital; 

� Geral em ordem alfabética; 

� Aprovados em ordem alfabética; 

� Aprovados em ordem de inscrição; 

� Aprovados em ordem de classificação; 

� Geral dos aprovados no padrão para divulgação no Diário da Justiça 

(incluindo os portadores de deficiência); e 

� Aprovados portadores de deficiência no padrão para divulgação no 

Diário da Justiça. 
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o Recebimento e resposta (endereçado a cada recorrente) dos possíveis 

recursos, com emissão de parecer jurídico, visando subsidiar o julgamento do 

TJAC e posterior encaminhamento aos recorrentes; 

o Arquivamento e guarda de todo o material que fica, por no mínimo 4 (quatro) à 

disposição do TJAC para eventuais auditorias; 

o Contratação e preparação dos locais para realização das provas, inclusive para 

os deficientes físicos, se for o caso; 

o Confecção e postagem do Comprovante Definitivo de Inscrição aos candidatos, 

se for o caso; 

o Recrutamento, contratação e treinamento da equipe responsável pela aplicação 

e fiscalização das provas; 

o Apresentação dos conteúdos programáticos e bibliografia até 15 (quinze) dias 

corridos após a assinatura do contrato, se for o caso. 

o Aplicação das provas em até 60 (sessenta) dias corridos após a divulgação do 

edital de abertura do concurso, ou estabelecer prazo a contento após a 

assinatura do contrato; 

o Correção das provas utilizando os critérios de desempate citados no edital de 

abertura e fornecimento dos resultados e relatórios devidos, em no máximo 25 

(quinze) dias corridos após a aplicação das provas; 

o Apresentação dos gabaritos das provas de múltipla escolha em 48 (quarenta e 

oito) horas após a sua aplicação; e 

o Elaboração das respostas aos recursos em no máximo 5 (cinco) dias úteis após 

o seu recebimento. 

6.1 Cursos de formação 

� Os cursos de formação são realizados apenas nos concursos públicos para cargo 

efetivo; 
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� Caso haja Curso de Formação, a ordem de classificação será dada pela avaliação no 

referido curso; 

� A Escola do Poder Judiciário realiza o Curso de Formação; 

� A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas acompanha e avalia os 

alunos/candidatos; e 

� Os requisitos básicos, qualificações e critérios de avaliação, a serem utilizados nos 

concursos públicos para os cargos que exijam curso de formação, devem constar do 

edital, a partir de subsídios fornecidos pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas. 

7 GESTÃO DO PROCESSO 

� Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) consolida durante o mês os 

indicadores do processo; 

� Encaminha para a Gerência de Processos (GEPRO), até o quinto dia útil de cada mês, 

o resultado consolidado dos indicadores; 

� Acompanha regularmente os indicadores para verificar tendências nas demandas e 

possibilitar o gerenciamento da equipe; 

� Realiza, a cada dois meses, Reunião de Equipe (RE) para discutir questões 

relacionadas à melhoria e à gestão do processo; 

� A RE é documentada para evidenciar a análise dos processos; e 

� Arquiva os formulários nas respectivas pastas e realiza o controle de sua 

temporalidade. 

8 INDICADORES 

Nome Fórmula Período de 
apuração Fonte 

Retenção 
[(Número de admissões – Desligamentos no período) x 

/ Número de admissões] x 100 
Semestral GECAD 

Grau de satisfação dos [(Total de servidores satisfeitos com o Processo Trimestral Pesquisa 
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Nome Fórmula Período de 
apuração Fonte 

servidores com o 
processo de seleção 

interna 

Seletivo Interno) / (Total de respostas válidas de 
servidores )] x 100 

de 
Satisfação 

Grau de satisfação dos 
gestores com o processo 

de seleção interna 

[(Total de gestores satisfeitos com o Processo Seletivo 
Interno) / (Total de respostas válidas de gestores )] x 

100 
Trimestral 

Pesquisa 
de 

Satisfação 

9 REGISTROS 

Identificação Armazenamento Tempo de Guarda Destina ção 

Edital Pasta 5 anos Arquivo Geral 

Publicação do resultado Pasta 5 anos Arquivo Geral 

Convocação Pasta 5 anos Arquivo Geral 

Ata de reunião de 
identificação de perfil e 
necessidades da UO 
solicitante 

Pasta 2 anos Eliminação 

Inscrição no Processo 
Seletivo Interno 
(FOR-DIPES-004-01) 

Pasta 2 anos Arquivo Geral 

10 ANEXOS 

� Anexo 1: Fluxograma do processo de seleção interna; e 

� Anexo 2: Fluxograma do processo de seleção externa. 
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Anexo 1: Fluxograma do processo de seleção interna 
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Anexo 2: Fluxograma do processo de seleção externa 

 


