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EDITAL N° 011/2019 DO CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE TÉCNICO
JUDICIÁRIO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Edital de abertura
nº 001/2017 - SEI Nº 0107850-81.2016.8.16.6000)

O Excelentíssimo Desembargador Edson Luiz Vidal Pinto,
Presidente da Comissão do Concurso, no uso de suas
atribuições legais, consoante disposições do Edital nº 001/2017,
e do Edital de Retificação nº 004/2018, torna pública a relação
definitiva dos candidatos inscritos no concurso público para
provimento do cargo de Técnico Judiciário de 1º Grau de
Jurisdição, após a apreciação dos recursos:

ANEXO 1:
Relação nominal dos candidatos cujas inscrições foram deferidas, em caráter
definitivo, pela Comissão do Concurso.
ANEXO 2:
Relação nominal dos candidatos cujos recursos foram objeto de análise e foram
indeferidos pela Comissão do Concurso por desatendimento ao item 1, do Edital n
° 010/2019.
ANEXO 3:
Relação nominal dos candidatos excluídos do certame pela Comissão de Concurso,
nos termos do subitem 36.12 do Edital nº 001/2017, bem como do subitem 1.2 do
Edital nº 010/2019.
ANEXO 4:
Relação dos números de inscrição que foram cancelados pela Comissão do
Concurso por não terem sido processados em razão do não recolhimento da taxa
de inscrição, de seu pagamento extemporâneo e/ou da duplicidade de inscrições,
nos termos dos itens 31 e 35 do Edital n° 001/2017 e dos itens 36 e 40 do Edital n
° 004/2018.
Observações:
1. A prova de conhecimentos será realizada na data de 22/9/2019.
2. Demais informações pertinentes à realização da prova serão divulgadas por meio
de Edital, a ser publicado na data provável de 29/07/2019.
3. O TJPR não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato.

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Secretaria do Concurso.
Curitiba/PR, 23 de julho de 2019.

Desembargador Edson Luiz Vidal Pinto
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO

Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/6158045

-4-

