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O Departamento de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições,
torna público o edital de retificação, mediante condições das disposições da Lei
Federal nº 11.788/2008, do Enunciado Administrativo nº 7/2008 e da Resolução nº
7/2005, ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Decreto Judiciário nº
1.162/2015 e do Ofício Circular nº 01/2016 - GP/DGRH.
No item 1.2, onde se lê:
O procedimento seletivo destina-se ao preenchimento de formação de cadastro de
reserva limitado a 9 candidato(s) aprovado(s), aos estudantes de nível SUPERIOR de
PÓS-GRADUAÇÃO do curso de DIREITO, cursando a partir do 1º período, durante
o prazo de validade deste certame.
Leia-se:
O procedimento seletivo destina-se ao preenchimento de formação de cadastro de
reserva com os candidatos aprovados que obtiverem nota igual ou superior a 60
(sessenta pontos), aos estudantes de nível SUPERIOR de PÓS-GRADUAÇÃO do
curso de DIREITO, cursando a partir do 1º período, durante o prazo de validade deste
certame.
No item 4.1, onde se lê:
O instrumento de seleção compreenderá DUAS fase(s), compostas por:
a)prova com questões objetivas e discursivas, conforme conteúdo programático
constante no ANEXO I;
b) entrevista com a autoridade solicitante, conforme Art. 14 do Decreto Judiciário
1162/2015.
Leia-se:
O instrumento de seleção compreenderá DUAS fase(s), compostas por:
a) Prova com questões objetivas e discursivas, conforme conteúdo programático
constante no ANEXO I;
b) Prova prática (elaboração de proposta de voto) e entrevista com a autoridade
solicitante, conforme Art. 14 do Decreto Judiciário 1162/2015.

Curitiba, 29 de maio de 2017.

MARCO AURELIO LOPES PODGURSKI
Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos

Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/5809217
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