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g) estiver portando armas;
h) lançar de meios ilícitos para a execução da prova;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

10. Em hipótese alguma haverá revisão de prova em qualquer das formas de avaliação, seja qual for o motivo alegado.

VII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

1. A Lista Especial dos aprovados será publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), caderno 1, Seção VII no site: www.dje.
tj.sp.gov.br, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação, para que os interessados retirem o 
formulário de solicitação de perícia médica no local indicado naquela publicação.

2. A PERÍCIA MÉDICA será realizada no Órgão Médico Ofi cial do Estado (local a ser indicado na publicação), para verifi cação da 
compatibilidade de sua defi ciência com o exercício das atribuições do cargo, por especialista na área de defi ciência de cada candidato, 
devendo o LAUDO ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados do respectivo exame. 

3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, 
da qual poderá participar profi ssional indicado pelo interessado. 

4. A indicação do profi ssional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do laudo referido no 
item 2 deste Capítulo. 

5. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do exame. 

6. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos da Lei Complementar nº. 683/92. 

VIII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. A Nota Final do candidato será a nota obtida na Prova com Questões Objetivas.

2. Os candidatos habilitados serão enumerados em duas Listas Classifi catórias, sendo uma Geral e outra Especial (portadores de 
necessidades especiais), em ordem de Classifi cação Final e em ordem Alfabética com a classifi cação.

2.1. Os candidatos habilitados portadores de necessidades especiais constarão das duas listas, ou seja, da Geral e da Especial, 
desde que alcancem nota de corte de cada lista.

3. As Listas serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) - caderno 1, Seção VII, para ciência dos interessados, após 
procedido o desempate de notas, nos termos do art. 28 do Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça - RISTJ, conforme 
abaixo mencionado.

3.1. No caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato que, sucessivamente:
a) tiver obtido o maior número de acertos nas Provas de Português; 
b) tiver obtido o maior número de acertos nas Provas de Conhecimentos Específi cos;
c) tiver obtido o maior número de acertos nas Provas de Contabilidade Pública; 
d) for mais idoso;
e) tiver maior número de fi lhos menores de 18 anos de idade;
f) for casado;
g) for servidor do Poder Judiciário, sob qualquer regime, dando-se preferência ao mais antigo;
h) tenha prestado serviço gratuito nos Juizados Especiais;
i) tenha prestado serviço gratuito ao Juízo da Infância e Juventude;
j) tenha prestado serviço à Justiça Eleitoral;
l) tenha participado como jurado do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 

4. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias corridos para Recurso (ver Capítulo IX), após o qual a Comissão Examinadora homologará 
o Resultado Final do Concurso, publicando a data da Homologação na Imprensa Ofi cial, remetendo o Resultado Final à E. Presidência 
do Tribunal de Justiça para eventual nomeação.

IX - DOS RECURSOS

1. O candidato poderá apresentar Recurso quanto ao Concurso, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da 
publicação do ato recorrido no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) - caderno 1 , Seção VII, nos termos do Regulamento Interno dos 
Servidores do Tribunal de Justiça.

2. O recurso deverá ser interposto por petição, dirigida ao Presidente da Comissão Examinadora, devidamente fundamentado, 
devendo constar o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade e o endereço para correspondência.

3. O recurso deverá ser protocolado ou enviado, via SEDEX, à Fundação VUNESP, à Rua Germaine Burchard, nº 515 - Água 
Branca/Perdizes - CEP - 05002-062 - São Paulo - SP, que se manifestará sobre o mesmo, remetendo-o ao Presidente da Comissão 
Examinadora. 

4. O recurso interposto fora do prazo ou fora do local especifi cado no item 3 deste Capítulo não será aceito, considerando-se, para 
tanto, a data do respectivo protocolo ou data da postagem.

5. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, Internet ou outro meio que não os especifi cados neste 
Capítulo.
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