
 

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

Processo n. 202102000259347 

Interessado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assunto: Concurso Público

DESPACHO  - Visando  dar  execução  ao  programa  de

gestão desta Presidência, oriento ao Diretor-Geral deste Tribunal de Justiça

que adotem as providências necessárias visando à realização de concurso

público  para  preenchimento  de  vagas  desprovidas  do cargo  de  Analista

Judiciário para atender às necessidades das Comarcas do Poder Judiciário

do Estado de Goiás.

Deverão  ser  realizados  levantamentos  para  registros  nos

autos  deste  PROAD sobre  o  número  de  cargos  de  Analista  Judiciário

desprovidos,  a  necessidade  mínima  e  máxima  de  servidores  em  cada

Comarca,  observando-se  o  respectivo  movimento  forense  (número  de

processos em andamento e entrada de novas ações no último triênio), bem

como  sobre  a  capacidade/impacto  orçamentário,  com  observância  da

legislação  vigente,  prestando,  também,  outras  informações  que  julgar

necessárias sobre o tema.

Fica  estabelecido  o  prazo  de  15  dias  para  que  as

informações acima relacionadas sejam apresentadas a este Presidente, para

novas deliberações.
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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

Remeta-se o presente despacho, com o respectivo Proad, ao

Senhor Diretor-Geral deste Tribunal. 

Goiânia, 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA

P R E S I D E N T E
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