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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Presidência
EDITAL Nº 14/2014
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
Desembargador Roberto Barros, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o Convenio SICONV no 776362/2012, celebrado entre o
Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário e o Tribunal de Justiça do
Estado do Acre;
Considerando que o referido convênio resultou no Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de Assistente Social, Psicólogo, Bacharel em Direito e
Estagiários para atuarem no Núcleo da Justiça Restaurativa que será sediado na 1ª Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco (Processo Administrativo nº 000051835.2013.8.01.0000);
Considerando ainda que os candidatos aprovados para o cargo de bacharel
em direito e estagiário de direito convocados através do Edital de Convocação nº 7/2014, publicado
no DJ nº 5.161, de 21/08/14 não compareceram;
Considerando ainda o requerimento de desistência da vaga do candidato
aprovado em 3º lugar para o cargo de bacharel em direito requereu a desistência da vaga;
Considerando a impossibilidade de realizar o trabalho apenas com
psicólogo e assistente social, foi realizado novo processo seletivo para os cargos de bacharel em
direito e cadastro de reserva de estagiário de direito, cuja homologação consta do Edital nº 13/2014,
publicado no Diário da Justiça nº 5.233, de 03/09/2014;
Considerando por fim, ser imperiosa a adoção de medidas que garantam a
satisfação das necessidades da Administração, alinhada à otimização dos recursos disponíveis,
RESOLVE:
CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo
Seletivo Simplificado para contratação temporária de Bacharel em Direito e Estagiários de direito
para apresentarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, toda a
documentação no horário compreendido das 8h às 17h, sob pena de perda da vaga da função a ser
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exercida, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) deste Tribunal, localizada na
Rua Tribunal de Justiça - Centro Administrativo - Rodovia BR-364, Km 2 - Via Verde.
BACHAREL EM DIREITO
CANDIDATOS

CLASSIFICAÇÃO

RAFAELA YUSIF AWNI EL-SHAWWA

1º

ESTAGIÁRIO DE DIREITO
CANDIDATOS

CLASSIFICAÇÃO

GEOVANI SANTANA DE ARAÚJO

1º

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

Estagiário

Bacharel em
Direito

CARGOS

DOCUMENTAÇÃO
RG, CPF, PIS/PASEP/NIT, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral,
Carteira de Reservista (homens), Comprovante de endereço (atualizado), Diploma de Nível
Superior na área, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (recente), Atestado médico de
saúde física e mental, Declaração de sigilo das questões reveladas, Declaração de
incompatibilidade funcional, 02 (duas) fotos 3X4, número da conta corrente e da agência
bancária, comprovante de inscrição com a entidade de classe representativa.
RG, CPF, PIS/PASEP/NIT, Título de Eleitor, Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral,
Carteira de Reservista (homens), Comprovante de endereço (atualizado), Declaração ou
Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior, Certidão Negativa de Antecedentes
Criminais (recente), 2 fotos 3X4, número da conta corrente e da agência bancária.
Rio Branco-AC, 15 de outubro de 2014.

Desembargador Roberto Barros
Presidente

