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Mais quatro candidatos convocados pelo TJPA
Mais quatro candidatos aprovados no concurso público para
provimento de vagas no cargo de juiz substituto do Tribunal de
Justiça do Pará (Edital nº 01/2014) foram convocados pelo
presidente do TJPA, desembargador Constantino Guerreiro, por
meio do Edital 02/2016, publicado no Diário de Justiça
Eletrônico desta terça-feira, 19.
Na última terça-feira, 12, a Presidência do TJPA já havia
convocado outros 30 candidatos aprovados, conforme o edital
01/2016, publicado na edição do dia 12 de janeiro de 2016 do
Diário de Justiça Eletrônico.
De acordo com o edital, os candidatos convocados poderão
requerer, entre 18 de janeiro e 17 de fevereiro deste ano, à
Presidência do TJPA, a desistência da assunção ao cargo ou o
interesse de figurar no final da lista de classificados no
concurso, por meio de protocolo do Tribunal ou por meio
eletrônico (secretaria.presidencia@tjpa.jus.br). Os candidatos
convocados, por ordem de classificação, são: Iris Daiani
Paganini dos Santos, Juliana Lima Souto Augusto, Claudia
Ferreira Lapenda Figueiroa e Agenor Cassio de Andrade Correia.
Entre 18 de janeiro e 17 de fevereiro, eles terão que
apresentar a documentação exigida pelo certame ao Serviço de
Cadastro de Magistrados, no Prédio Sede do TJPA (Av. Almirante
Barroso, 3089, Subsolo). A listagem dos documentos pode ser
consultada no próprio edital.

Informações complementares podem ser obtidas pelo telefone
(91)
3205-3349/3205-3343
ou
endereço
eletrônicocadastro.magistrados@tjpa.jus.br.
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