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6. O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, prorrogável por igual período, a critério 
do Tribunal de Justiça, podendo abranger os cargos vagos e que vierem a ser criados no decorrer do prazo de validade do 
concurso, havendo interesse do serviço e disponibilidade orçamentária.

7. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo o direito de nomear os candidatos aprovados na medida de suas necessidades e da disponibilidade orçamentária 
existente.

8. O servidor deverá ter exercício no Posto de Trabalho para o qual foi designado, sendo que a alteração do local de trabalho 
somente poderá ocorrer nos termos do Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça.

9. Todas as convocações, avisos e resultados do Concurso Público serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 
Caderno 1, Seção VII, no site: www.dje.tj.sp.gov.br e estarão disponíveis no site da Fundação Vunesp: www.vunesp.com.br ou 
através do disque Vunesp (0xx11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, devendo o candidato acompanhar todas as 
publicações relativas ao concurso.

9.1. Os Gabaritos das Provas com Questões Objetivas e a decisão a respeito dos Recursos do certame também publicados 
no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), Caderno 1, Seção VII, no site: www.dje.tj.sp.gov.br e ainda estarão disponíveis no site da 
Fundação Vunesp: www.vunesp.com.br.

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Concurso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

São Paulo, 07 de abril de 2010.

ANTONIO CARLOS VIANA SANTOS 
Presidente do Tribunal de Justiça

CRONOGRAMA DA REDUÇÃO DE TAXA 

19 a 22/04/2010 Período de solicitação de redução de taxa de inscrição
19 a 23/04/2010 Envio de documentação relativa à solicitação de redução de taxa de inscrição

11/05/2010 Divulgação da lista de candidatos que tiveram deferida e indeferida a solicitação de redução da taxa de inscrição 
(site www.vunesp.com.br.)

11 a 17/05/2010 Período de recursos referentes ao indeferimento da solicitação de redução do valor do pagamento da taxa de 
inscrição

25/05/2010 Divulgação no site www.vunesp.com.br dos resultados dos recursos ao indeferimento da solicitação de redução 
da taxa de inscrição

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

19/04/2010 Início das Inscrições
26/05/2010 Término das Inscrições
01/06/2010 Divulgação no site (www.vunesp.com.br) sobre o recebimento da inscrição e respectivo pagamento 
27/06/2010 Data prevista para a aplicação das Provas com Questões Objetivas
29/06/2010 Data prevista para a divulgação do Gabarito
a defi nir Data da aplicação da Prova Prática
a defi nir Data do Resultado Final

ANEXO I - DO EDITAL DE CONCURSO PARA AUXILIAR JUDICIÁRIO II (ELETRICISTA DE AUTOS)

MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEMPREGADO REQUERER A REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO, EM FACE DA LEI N.º 12.782/07.

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, __________________________, RG n°___________, CPF n° _______________, DECLARO , sob pena das sanções cabíveis, 
para fi ns de concessão de redução de pagamento do valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782/07 e no Edital de Abertura de 
Inscrições do Concurso Público de Auxiliar Judiciário II (Eletricista de Autos) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Capítulo 
II - “Das Inscrições”, itens 3.3. e 3.4. e subitens, que me encontro na condição de desempregado(a).

_____________, ____ de _________de 2010.

____________________________________
assinatura do(a) candidato(a)


