
Estado de Goiás
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça

54º CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO

REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
                         Excelentíssimo Senhor Desembargador WALTER CARLOS LEMES, 
Presidente da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça de Goiás.
Nome: ______________________________________________________________________

CPF nº ___________________________ Data de nascimento: _____/______/_____________

Telefones: (___) _______________________ e (____) _______________________________,
candidato(a) do 54º Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás, habilitado(a) nas Provas 
de  Sentença,  requer  sua  inscrição  definitiva  e  anexa  a  este  requerimento  a  documentação 
constante do Edital de Abertura do Concurso. 
                       Na oportunidade declara nunca ter sido indiciado(a) em inquérito policial ou 
processo  criminal,  e  em  processo  administrativo (caso  contrário,  citar  a  notícia  específica  da 
ocorrência no quadro de observações abaixo e fazer os esclarecimentos indispensáveis). 
Goiânia, ____ de setembro de 2010.     

 ____________________________________________
                                                                                          Assinatura do(a) Candidato(a)
Documentos conforme exigido no Edital de Abertura do Concurso:
1)  cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo 
Ministério da Educação  (______); 
2) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição 
definitiva, 3 (três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, 
emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito (______);
3) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes 
ao serviço militar, se do sexo masculino (______);
4) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato 
em dia com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral (______);
5) certidões dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos: 
a) distribuidor criminal da Justiça Federal (______);
b) distribuidor criminal da Justiça Estadual ou do Distrito Federal (______);
c) distribuidor criminal da Justiça Militar (______);
6) folha de antecedentes onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos da:
a) Polícia Federal (______);
b) Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal (______);
7) os títulos definidos no Edital (______);
8) formulário  fornecido pela Secretaria  da CST, em que o candidato especificará as 
atividades jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua 
prestação bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos 
períodos de prática profissional, discriminados em ordem cronológica (______);
9) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do 
candidato advogado perante a instituição (______).
Observações: 
1) Deverão ser apresentados documentos que comprovem a(s) atividade(s) jurídica(s), previstas 
no item 10.2 do Edital de  Abertura do Concurso. 
2) A documentação será avaliada pela Comissão de Seleção e Treinamento e a Secretaria não 
está autorizada a prestar informações extras do que consta do Edital.
3) A Secretaria  não  se  responsabiliza  por  documentação  incompleta,  não  recebida  ou  em 
desacordo com as normas do Edital.


