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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS  

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  
NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIZADO,  

AUXILIAR JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO 
 

EDITAL Nº 35 – TJ/AL – SERVIDOR, DE 18 DE JUNHO DE 2012 
 

O DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COSTA FILHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE ALAGOAS (TJ/AL), torna pública a retificação dos subitens 6.3.7.3, 10.1, 11.1, 13.1.1 e 13.1, 
a renumeração do subitem 18.2.1.2, que passa a ser 20.2.1.2, a retificação dos objetos de avaliação 
referentes à Legislação Específica do Estado do Alagoas, constante dos conhecimentos básicos, subitem 
20.2.1.1, e aos conhecimentos específicos para o Cargo 1: Analista Judiciário Especializado – Área: 
Administrativa e para o cargo 19: Técnico Judiciário, constantes do subitem 20.2.1.2, bem como a 
retificação da tabela constante no Anexos II do Edital nº 029 – TJ/AL – Servidor, de 28 de maio de 2012, 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Alagoas, que passa a ter a 
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
(...) 
6.3.7.3 O candidato que se enquadrar em alguma das situações dispostas no subitem 6.3.7.2 deste 
edital e que desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá entregar, pessoalmente ou por 
terceiro, no Colégio Intensivo – rua Largo da Vitória, nº 215 – Pajuçara, Maceió/AL, no período de 4 de 
junho a 3 de julho de 2012 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8 horas às 12 horas e das 14 
horas às 17 horas (horário local), o requerimento de isenção, devidamente conferido e assinado, 
disponibilizado na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/TJ_AL_12_SERVIDOR, por meio da página de inscrição, instruindo-o 
com os documentos relacionados a seguir: 
(...) 
10.1 Serão convocados para a avaliação psicológica os candidatos aos cargos de nível superior 
aprovados na prova discursiva. 
(...) 
11.1 Serão convocados para a entrega dos documentos referentes à investigação social os candidatos 
ao cargo de nível superior considerados recomendados na avaliação psicológica e, no caso dos 
candidatos aos cargos de nível médio, os aprovados na primeira etapa dentro do quantitativo mínimo 
de duas vezes o número de vagas. 
 (...) 
13.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aos cargos de nível superior 
considerados recomendados na avaliação psicológica.  
13.1.1 Os candidatos não convocados conforme o subitem anterior serão eliminados e não terão 
classificação alguma no concurso.  
(...) 
20.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
(...) 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS: (...) 3 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Alagoas (Lei Estadual nº 5.247/1991 e alterações posteriores).  
(...) 
20.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIZADO – ÁREA: ADMINISTRATIVA 
(...) II ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) 4 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de 
Alagoas (Lei nº 5.247/1991 e alterações posteriores): admissão, demissão, concurso público, estágio 
probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. 
(...) 
CARGO 19: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
(...) 6.4 Regime jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas (Lei nº 5.247/1991 e 
alterações posteriores): admissão, demissão, concurso público, estágio probatório, vencimento básico, 
licença, aposentadoria. 
(...) 
ANEXO II  
QUADRO DE VAGAS 

CARGO/ ÁREA COMARCA Geral 
CANDIDATO 

COM 
DEFICIÊNCIA 

TOTAL 

(...) (...) (...) (...) (...) 

Analista Judiciário Especializado - 
Análise de Sistemas 

Sede 6 1 7 

(...) (...) (...) (...) (...) 

(...) 
 
 

SEBASTIÃO COSTA FILHO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

 
 


