
53º Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás

DESIGNAÇÃO DE NOVAS DATAS  PARA A REALIZAÇÃO
DOS EXAMES MÉDICOS E PSICOTÉCNICOS

01) EXAMES MÉDICOS

A avaliação médica dos candidatos do 53º Concurso para Juiz Substituto do

Estado de Goiás, aprovados nas provas práticas de sentença,  será feita pelos profissionais do Centro
de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Goiás, mediante apresentação dos Exames

Complementares relacionados abaixo. A critério do profissional médico, qualquer outro exame

complementar poderá ser solicitado. O laudo referente ao resultado dos exames será entregue
pelo responsável pelo Centro de Saúde, diretamente na Secretaria da Comissão de Seleção e
Treinamento. 

1 - Laboratoriais:
a) sangue: hemograma completo, dosagens de glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, perfil lipídio,

reação de Machado Guerreiro (Chagas), VDRL

b) urina: EAS

2 - Neurológicos
a) avaliação clínica neurológica

b) EEG com laudo

3 - Cardiológicos
a) avaliação clínica cardiológica

b) Raio-X de tórax PA e perfil

c) Teste Ergométrico

4 - Oftalmológicos:
a) avaliação oftalmológica

b) acuidade visual com ou sem correção

c) tonometria

d) fundoscopia

e) motricidade ocular

f) senso cromático

5 - Otorrinolaringológico:
a) avaliação clínica otorrinolaringológica

b) audiometria tonal

6 - Psiquiátrico: sanidade mental

a) avaliação psiquiátrica

Obs.: Os resultados de todos os exames exigidos, inclusive as avaliações médicas, deverão ser

apresentados no Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A entrega, pelo

candidato, deverá ser agendada entre os dias 25 de junho a 04 de julho pelo telefone (62) 3224-

0951.



02) EXAME PSICOTÉCNICO

A avaliação psicológica, exigida no Edital do 53º Concurso para Juiz Substituto,

será feita por profissonais da área, do Tribunal de Justiça. O Candidato deverá:

1) Apresentar-se, imprescindivelmente, à hora designada, munido de cédula de identidade e uma

fotografia 3x4.

2) Estar descansado no dia das avaliações. Não ter ingerido bebida alcoólica nas noites que

antecederem às avaliações. Dormir bem. Estar adequadamente alimentado pela manhã.

3) Usar traje adequado à situação, que não dificulte a descontração e os movimentos corporais, nem

se torne desconfortável ou desapropriado às condições climáticas.

Metodologia de Avaliação Psicológica
A aplicação dos recursos avaliativos será dividida em três momentos:

- 1º momento: Aplicação de testes psicológicos coletivos
Dia 30 de junho de 2008, às 8:30 

Local: Escola Superior da Magistratura sito à Rua 72 nº 272, esquina com a BR-

153, Jardim Goiás, Goiânia;

- 2º momento: Dinâmica de grupo - avaliação com base na participação interativa dos
candidatos
Dia 30 de junho de 2008, às 14:00

Local: Escola Superior da Magistratura

- 3º momento: Entrevista e avaliação individual
- A partir do dia 1º de julho de 2008 - na escolha da data será dada preferência

aos candidatos que residem em outros Estados

- As demais informações serão repassadas no decorrer das etapas

Obs.: Qualquer dúvida sobre a Avaliação Psicológica ligar no telefone (62) 3216-2109 - Divisão de

Desenvolvimento Humano - Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, falar

com Kátia

SECRETARIA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos dez dias do mês de
junho do ano de dois mil e oito (10/06/2008).

Nádia Rios Vellasco de Amorim
Secretária da Comissão de Seleção e Treinamento


