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PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  
NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO 

EDITAL N.º 7 – STJ, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, tendo em vista decisão judicial 
proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 2008.34.00.035175-8, em andamento na 1.ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, torna pública a reabertura do prazo para 
interposição de recursos contra o resultado provisório na prova discursiva para a candidata sub 
judice Luciana Salim Pires, inscrição n.º 10091082, conforme a seguir especificado. 
1 DOS RECURSOS 
1.1 A referida candidata poderá ter acesso à prova discursiva avaliada e ao espelho de avaliação, 
bem como interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, das 9 horas do dia 
20 de novembro de 2008 às 18 horas do dia 21 de novembro de 2008, observado o horário oficial 
de Brasília/DF, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/stj2008, por meio do 
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
1.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do espelho 
de avaliação e a interposição de recursos. 
1.2 A candidata deverá ser clara, consistente e objetiva em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
1.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
1.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, fora do prazo e/ou em 
desacordo com o Edital n.º 1 – STJ, de 17 de julho de 2008, publicado no Diário Oficial da União, e 
com este edital. 
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 O resultado final na prova discursiva da referida candidata e o resultado final do concurso para 
todos os candidatos serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/stj2008, na data provável de 10 de 
dezembro de 2008. 

 
 

SOLANGE DA COSTA ROSSI 
Presidente da Comissão de Concurso Público 


