
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

EDITAL N° 01, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | CONCURSO PÚBLICO 1 

 

PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE ALAGOAS 

4ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, no uso de 

suas atribuições legais, e nos termos estabelecidos no subitem 17.13, do Edital nº 01/2017, publicado no DJe 

de 19 de dezembro de 2017, referente ao CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO 

DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS, torna pública a seguinte 

retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 13, Da comprovação da sanidade física e mental, ONDE SE LÊ: 

13.1 Todos os candidatos de Nível Superior, (Analista Judiciário) classificados na etapa anterior e os 

candidatos de Nível Médio, (Técnico Judiciário) classificados até a posição 500, respeitados os 

empatados na última colocação, serão convocados para a comprovação da sanidade física e 

mental, por meio de edital de convocação, a ser disponibilizado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjal, e deverão enviar a documentação disposta no subitem 

13.2 no período previsto de 24 de agosto de 2018 até 30 de agosto de 2018. A análise ficará a 

cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, nos moldes da Lei nº 7.853/89 e do 

Art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a qual verificará sobre a qualificação e aptidão para o 

cargo. 

 
LEIA-SE 

13.1 Todos os candidatos de Nível Superior, (Analista Judiciário) classificados na etapa anterior e os 

candidatos de Nível Médio, (Técnico Judiciário) classificados até a posição 500, respeitados os 

empatados na última colocação, serão convocados para a comprovação da sanidade física e 

mental, por meio de edital de convocação, a ser disponibilizado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjal, e deverão enviar a documentação disposta no subitem 

13.2 no período previsto de 16 de julho de 2018 a 03 de agosto de 2018 para os candidatos de 

Nível Médio, (Técnico Judiciário), de 10 a 14 de setembro de 2018 para os candidatos de Analista 

Judiciário – Área Judiciária e Apoio Especializado e de 12 a 18 de setembro de 2018 para os 

candidatos de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador. A análise ficará a cargo de uma 

equipe multiprofissional, instituída pela FGV, nos moldes da Lei nº 7.853/89 e do Art. 43 do 

Decreto Federal nº 3.298/99, a qual verificará sobre a qualificação e aptidão para o cargo.  

 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Maceió/AL, 10 de julho de 2018. 

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

ATUALIZADO EM 11 DE JULHO DE 2018 


