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EDITAIS, AVISOS E PEDIDOS DE VISTA

DÉCIMO SEXTO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DO EDITAL Nº 0007/2018 

OBJETO: 

O presente Edital tem por objeto DESCREDENCIAR profissionais (pessoas físicas ou jurídicas) que anteriormente haviam 
se credenciado junto ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, para a prestação de serviços de perícia ou exame técnico, 
inscritos nos órgãos de classe competentes, e também interpretação ou tradução, nos processos judiciais, e que posteriormente 
iniciaram o procedimento de descredenciamento voluntário total, mediante aviso escrito, dirigido para a Secretaria Judiciária 
do TJCE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e cujas solicitações obtiveram deferimento por parte da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Ceará, com fundamento nas disposições contidas nos itens 6.4 e 6.5 do Edital de Credenciamento nº 
07/2018. 

Lista de Descredenciado(s): 

COMARCA DE AQUIRAZ:
KARINE DA COSTA OLIVEIRA – PERITO – PSICOLOGIA

COMARCA DE EUSÉBIO:
KARINE DA COSTA OLIVEIRA – PERITO – PSICOLOGIA

COMARCA DE FORTALEZA:
KARINE DA COSTA OLIVEIRA – PERITO – PSICOLOGIA

COMARCA DE HORIZONTE:
KARINE DA COSTA OLIVEIRA – PERITO – PSICOLOGIA

Homologo o resultado do décimo sexto mês do descredenciamento do Edital nº 07/2018. 
Fortaleza, 18 de agosto de 2020. 

Desembargador WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 

EDITAL Nº 63/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os Acórdãos proferidos nos autos dos processos nºs 0624278-47.2018.8.06.0000, 0620105-
09.2020.8.06.0000 e 0629267-96.2018.8.06.0000,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público para provimento dos cargos de natureza efetiva, promovido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), realizado sob o Edital nº 01/2014, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 
13 de fevereiro de 2014, homologado em sessão realizada no Tribunal Pleno de 18 de setembro de 2014, publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico de 29 de setembro de 2014,

RESOLVE:

1. Convocar os candidatos constantes do Anexo I deste Edital, aprovados e classificados no Concurso Público de servidores 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nas vagas destinadas ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, 
Especialidade: Execução de Mandados, hoje, OFICIAL DE JUSTIÇA, para:

1.1 Entregar a documentação indicada no Anexo II deste Edital, na data de 02 de outubro de 2020, no horário de 9 (nove) 
às 11(onze) horas, na Coordenação de Gestão e Seleção de Pessoas da Secretaria de Gestão de Pessoas, localizada no andar 
térreo do prédio do Tribunal de Justiça. No caso de dúvida, encaminhar e-mail para selecao@tjce.jus.br.

1.2 Realizar perícia médica na Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, 
localizada na Av. Oliveira Paiva, nº 941, Cidade dos Funcionários, a qual deverá ser agendada pelo telefone: (085) 3207-7196 
no período de 29 de setembro de 2020 a 1º de outubro de 2020.

1.3 Comparecer à sessão pública designada para a escolha da respectiva comarca de lotação, a se realizar no próximo dia 
02 de outubro de 2020, às 11 (onze) horas, no andar térreo do prédio do Tribunal de Justiça. No caso de dúvida, encaminhar 
e-mail para selecao@tjce.jus.br.

2. Estabelecer que a ordem de classificação final do candidato no concurso definirá a sequência da escolha da comarca para 
a respectiva lotação, conforme definido no Anexo I deste Edital. A escolha pessoal será apresentada pelo candidato na sessão 
pública em referência, no momento em que for chamado a proferir o nome da comarca eleita, sendo aceita procuração pública 
para esse fim dos aprovados que estejam impossibilitados de comparecer à sessão designada por este Edital.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 21 de setembro de 2020.

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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ANEXO I

CARGO: OFICIAL DE JUSTIÇA

NOME CLASSIFICAÇÃO

Bruno Loiola Barbosa 55ª

Palmira Peixoto Alves 60ª

Eluana Pereira Nunes 61ª

Dayana Cláudia Tavares Barros de Castro 64ª

ANEXO II

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A POSSE E EXERCÍCIO NO
CARGO EFETIVO

1) Em 2(duas) cópias.
a) Registro Geral (RG) / Identidade;
b) Certificado de alistamento militar (para candidato do sexo masculino);
c) Certidão de Quitação Eleitoral;
d) CPF;
e) Diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado no Ministério da Educação;
f) Documento de comprovação de mudança de nome (no caso de casamento, separação, etc).

2) Apresentação de original, acompanhado de cópia.
g) PIS ou PASEP;
h) Comprovante de residência atualizado;
i) Comprovante de abertura de conta corrente em agência do Banco do Brasil ou apresentação do Cartão, podendo ser 

apresentado até a ocasião da data de início do exercício.

3) Documento original.

j) Ficha de Atualização Funcional – FAF (formulário disponível no portal do TJ/CE);
k) Declaração negativa de acumulação de cargo público, fornecida pela Secretaria de Administração do Estado – SEPLAG, 

podendo ser gerada no site www.seplag.ce.gov.br.
l) Declaração geral de não acumulação de cargo /emprego/função público (modelo no portal do TJ/CE);
m) Declaração de Bens (modelo disponível no portal do TJ/CE);
n) Declaração para Fins Previdenciários (modelo disponível no portal do TJ/CE);
o) Declaração de Não Participação em Diretoria (modelo disponível no portal do TJ/CE);
p) Declaração de Bons Antecedentes Administrativos (modelo disponível no portal do TJ/CE);
q) Autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física 

(modelo disponível no portal do TJ/CE);
r) Atestado de idoneidade moral firmado por uma das seguintes autoridades: Magistrados, Membros do Ministério Público, 

Procuradores e Delegados de Polícia (modelo disponível no portal do TJ/CE);
s) Certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelos Foros das Justiças - Estadual, Federal e Eleitoral dos locais 

de residência do candidato nos últimos cinco anos.
t) Laudo médico atualizado fornecido pela Célula da Perícia Médica da Secretaria de Planejamento e Gestão, localizado na 

Av. Oliveira Paiva, nº 941, devendo ser apresentada até a data da sessão pública – 02 de outubro de 2020 (Lista de exames 
disponível no Portal do TJ/CE);

u) Cancelamento da OAB, para candidatos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ou declaração negativa de 
inscrição;

v) Para ocupantes de cargo/emprego público, publicação de exoneração, suspensão de vínculo funcional ou vacância;

4)  02 (duas) fotos recentes 3x4

OBSERVAÇÕES:

1) Na hipótese de não haver interesse em assumir o cargo, deverá registrar junto ao Tribunal de Justiça  Termo de 
Desistência, com firma reconhecida, (modelo disponível no portal do TJ/CE);

2) Os modelos dos documentos no Portal do TJ/CE, estão disponível no caminho: www.tjce.jus.br / Cidadão / Concurso e 
Seleção / Documentação para Provimento em Cargo Efetivo.


