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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DEFINITIVA DO 53º 
CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO 

 
   O Excelentíssimo Desembargador Felipe Batista Cordeiro, Presidente da Comissão 
de Seleção e Treinamento do 53º Concurso Público para Juiz Substituto do Estado de Goiás, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que a Inscrição Definitiva dos 
candidatos aprovados nas provas escritas discursivas do Concurso será realizada no período 
de 18 à 27 de fevereiro de 2008, das 08:00 às 17:30 horas, na Secretaria da Comissão 
de Seleção e Treinamento, sala 153, térreo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

A inscrição definitiva será requerida ao Presidente da Comissão de Seleção e 
Treinamento, mediante preenchimento de formulário próprio, que estará disponível na 
Secretaria da Comissão. 

O pedido, assinado pelo candidato ou seu procurador, será instruído com os 
seguintes documentos: 
- prova de quitação eleitoral e de quitação com o serviço militar; 
- cópia de documento de identificação, original, que contenha foto e impressão digital; 
- documentação que comprove as exigências para ingresso na carreira, inclusive cópia do 
diploma de bacharel em direito. 
- certidão dos distribuidores criminais da Justiça Estadual e Federal em que  haja residido 
nos últimos cinco anos. 
- os títulos definidos no Edital de Abertura do Concurso. 
- declaração firmada pelo candidato na qual conste que nunca foi indiciado em inquérito 
policial ou processo criminal, em processo administrativo ou, em caso contrário, notícia 
específica da ocorrência acompanhada dos esclarecimentos indispensáveis (já está no 
formulário). 
- quadro de atividades eventualmente desempenhadas, com exata indicação dos períodos e 
locais de atuação como membro do Ministério Público, advogado ou titular de função 
técnico-jurídica, pública ou privada, bem assim a relação das principais autoridades com as 
quais serviu ou atuou explicitando-lhes os endereços atuais. 
- se for o caso, procuração com poderes especiais. 

 

  
 Secretaria da Comissão de Seleção e Treinamento, aos sete dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e oito (07/02/2008). 

  
 

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO 
Presidente da Comissão de Seleção e Treinamento 

(original assinado) 


