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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 1 

 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ALERJ, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, tornam público aos interessados que: 

1 Qualquer candidato inscrito no concurso poderá impugnar fundamentadamente os membros da 

Banca Examinadora no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o dia da publicação da composição 

dos membros da Banca Examinadora. Após essa data, o prazo estará precluso. 

1.1 A Impugnação ocorrerá em petição escrita endereçada à Comissão Organizadora do 

Concurso – Concurso para Procurador da ALERJ - Praia de Botafogo, 190, 6º andar, CEP: 

22250-900. 

1.2 Caso seja modificada a composição da Comissão Examinadora em momento posterior ao 

citado no item 1, será aberto novo prazo de 2 (dois) dias após a publicação da nova Banca 

Examinadora para que os candidatos possam impugnar tal composição. 

2 Aplicam-se aos Membros da Banca Examinadora os motivos de suspeição e de impedimento 

previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. 

2.1 Constituem também motivo de impedimento: 

a) o exercício de magistério em cursos formais de preparação para ingresso na ALERJ, a partir 

da publicação do Edital de abertura até o término do Concurso; 

b) a existência de servidores funcionalmente vinculados ao examinador ou de cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

c) a participação societária, como administrador, ou não, em cursos formais de preparação 

para ingresso na ALERJ, a partir da publicação do Edital de abertura até o término do 

Concurso. 

2.2 O concurso público estará sob a supervisão da Comissão Acadêmica Organizadora, com a 

participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

2.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Acadêmica do Concurso. 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 20 de dezembro de 2016. 

 

JORGE PICCIANI 

Presidente Deputado Estadual  

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

 


