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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 

EDITAL N.º 4 – TJAL, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (TJAL), em 
obediência ao item 6 do Edital n.º 2 – TJAL, de 5 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do 
Estado de Alagoas, torna públicos o horário e os locais de realização da prova objetiva do concurso 
público para ingresso na Magistratura de Carreira, no cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de 
Alagoas. 

 
A prova objetiva terá a duração de 4 horas e 30 minutos e será aplicada no dia 2 de novembro de 

2008, às 14 horas (horário local de Maceió/AL). 
 
1 Cidade de realização da prova objetiva: MACEIÓ/AL 
1.1 Locais de realização da prova objetiva: 

Candidatos Local 

Todos os candidatos que tiveram a solicitação de 
atendimento especial deferida 

Centro de Educação Tecnológica de Alagoas 
(CET/AL) – Ieda Calheiros Jucá (FAPEC) – 
Avenida Presidente Roosevelt, n.º 1.200 – 
Serraria, Maceió/AL 

 
Candidatos Local 

de Abigail Falcao Ferreira Souza 
a 

Joao Vicente Pandolfo Panitz 

Centro de Educação Tecnológica de Alagoas 
(CET/AL) – Ieda Calheiros Jucá (FAPEC) – 
Avenida Presidente Roosevelt, n.º 1.200 – 
Serraria, Maceió/AL 

de Joao Victor de Araujo Oliveira 
a 

Zilda de Fatima Galdino Pinheiro 

Colégio Santa Úrsula – Rua Pio XII, n.º 355 – 
Jatiúca, Maceió/AL 

 
2 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc, bem como 
relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, 
boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha. 
2.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem anterior. 
2.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
2.3 No dia de realização das provas, o candidato deve observar todas as instruções contidas no item 20 do 
Edital n.º 1 – TJAL, de 27 de agosto de 2008, publicado em 29 de agosto de 2008, e neste edital.  

 
 

Desembargador JOSÉ FERNANDES DE HOLLANDA FERREIRA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

 


