
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

EDITAL COMPLEMENTAR N. 3 AO EDITAL N. 01/2017

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFISSIONAIS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE JUIZ LEIGO DO

SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS

O  PRESIDENTE,  EM  SUBSTITUIÇÃO,  DA  COMISSÃO  DE  SELEÇÃO  E
TREINAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,
Desembargador  Francisco  Vildon  José  Valente,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
regimentais, considerando o disposto no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, nos
arts. 7º e 73 e seu parágrafo único da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, na Resolução
n. 174, de 12 de abril de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, e na Resolução n. 43, de
14 de  outubro  de  2015,  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado de  Goiás,  torna  público  o
presente Edital Complementar que:
1 – prorroga o prazo máximo para as inscrições para o dia 19 de outubro e o último dia
para pagamento para o dia 20 de outubro de 2017. Assim, o Cronograma do Processo
Seletivo, Anexo I do Edital, passa a vigorar com a seguinte redação:

DATA EVENTO

12/09 a 19/10/17 • Inscrição via internet.

20/10/17

• Último dia para o pagamento da taxa de inscrição. 

• Último dia para entrega do Laudo Médico do candidato com deficiência
que solicitou tempo adicional para realização da prova.

• Último dia para entrega ou envio do Requerimento de Condições Especiais
para realização da prova (caso o candidato necessite). 

31/10/17

• Divulgação preliminar das inscrições deferidas (homologadas).

• Divulgação do resultado preliminar da solicitação de tempo adicional para
a realização da prova.

• Divulgação do resultado preliminar da solicitação de condições especiais
para a realização da prova.

01 e 03/11/17

• Prazo para recurso contra o resultado da homologação das inscrições.

• Prazo para recurso contra o resultado preliminar da solicitação de tempo
adicional.

• Prazo  para  recurso  contra  o  resultado  preliminar  da  solicitação  de
condições especiais.

07/11/17 • Divulgação final das inscrições deferidas (homologadas).
• Divulgação  das  respostas  aos  recursos  contra  o  resultado  preliminar  da

solicitação de tempo adicional.
• Divulgação  das  respostas  aos  recursos  contra  o  resultado  preliminar  da

solicitação de condições especiais.
• Divulgação do resultado final da solicitação de tempo adicional.



• Divulgação do resultado final da solicitação de condições especiais.

08/11/17

• Último dia para correção de dados cadastrais dos candidatos.

• Último  dia  para  o  candidato  que  não  teve  a  inscrição  homologada
comparecer ao Centro de Seleção munido do comprovante de pagamento
ou do documento comprobatório da isenção do pagamento e o original do
seu documento de identificação

Os demais itens do Edital e de seus Anexos permanecem inalterados.

Goiânia, 11 de outubro de 2017.

Desembargador Francisco Vildon José Valente
Presidente, em substituição, da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás


