
EDITAL Nº 007/2023 – GP/TJRN

CONVOCA CANDIDATOS(AS) REMANESCENTES APROVADOS(AS) NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO (PSS) DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REGIDO PELO EDITAL Nº 45/2021 – GP

/TJRN

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a homologação do resultado definitivo/final publicado mediante a Portaria nº 1103, de 9
de novembro de 2021, disponibilizada na Edição 3371 do DJe do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande
do Norte;

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no subitem 11.7 do Edital nº 45/2021 – GP/TJRN, os(as)
candidatos(as) classificados(as) serão convocados(as) para contratação por meio do Diário da Justiça
eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e por correio eletrônico, sendo de total
responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação do
Processo Seletivo Simplificado;

CONSIDERANDO a primeira convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) realizada através do Edital
nº 79-GP/TJRN, de 19 de novembro de 2021;

CONSIDERANDO a segunda convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) realizada por intermédio do
Edital nº 003-GP/TJRN, de 20 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO a decisão exarada no processo SIGAJUS nº 04101.076199.2021-54, que deferiu o
pedido inicial da candidata Regina Maria dos Santos;

CONSIDERANDO que, após transcorrido o prazo fixado no artigo 3º, do Edital nº 003/2022-GP/TJRN, de
20 de janeiro de 2022, persiste a necessidade de convocação de candidatos remanescentes para o integral
atendimento da demanda de temporários da equipe multidisciplinar do Poder Judiciário Estadual, conforme
consta nos autos SIGAJUS 04101.039433/2021-38;

CONSIDERANDO o esgotamento da lista de classificados (Portaria nº 1103, de 9 de novembro de 2021)
para vagas de Assistente Social Caicó – Infância e Juventude, Assistente Social Parnamirim – Infância e
Juventude e Psicólogo Mossoró – Infância e Juventude, foram geradas duas listas, em ordem decrescente,
baseada na nota geral, conforme constam nos Anexos IV e V deste Edital, diante da previsão contida no art.
13, do Edital nº 003/2022-GP/TJRN;

CONSIDERANDO a decisão unânime do Pleno do Tribunal de Justiça, de 13 de julho de 2022, que
autorizou a Presidência a promover a contratação, por tempo determinado, de 04 servidores(as) temporários
(as) nas áreas de psicologia e assistência social a fim de atender a determinação do CNJ sobre a instalação do
Núcleo Multidisciplinar para Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais;

CONSIDERANDO a terceira convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) realizada por intermédio do
Edital nº 034-GP/TJRN, de 27 de julho de 2022, e a vaga destinada a Assistente Social Caicó - Infância e
Juventude está sub judice em razão do pleito da candidata ALINE MARIELE DE SALES BARBOZA,
conforme SIGAJUS 04101.045573/2022-28;

CONSIDERANDO, por fim, os pedidos autuados por meio dos processos SIGAJUS 04101.063332/2022-06
e 04101.05635/2022-12;

RESOLVE:
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Art. 1º Convocar, respeitando a ordem de classificação, os(as) candidatos(as) remanescentes aprovados(as)
no Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Servidores Temporários - regido pelo Edital nº 45/2021 – GP
/TJRN (Disponibilizado na  Edição do DJe de 16 de julho de 2021) - para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte,
conforme relação do Anexo I deste Edital.

Art. 2º Conforme previsto no Edital nº 45/2021 – GP/TJRN, os(as) candidatos(as) convocados(as) deverão
entregar a documentação comprobatórios dos requisitos exigidos para o perfil profissional por ocasião da
contratação, conforme relação constante nos Anexos II e III deste Edital, impreterivelmente, até o dia 10 de

, no Departamento de Recursos Humanos (DRH) do Tribunal de Justiça, no horário das 8fevereiro de 2023
às 15 horas e mediante prévio agendamento por meio dos telefones .(84) 3673-8332 ou 3673-8336

§ 1º No ato da convocação, até a data-limite de comprovação, todos os requisitos especificados neste Edital
deverão ser comprovados mediante apresentação de documento original, conforme previsto no subitem 11.2
do Edital nº 45/2021 – GP/TJRN.

§ 2º Nos termos do art. 3º da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, os(as) candidatos(as) poderão
apresentar cópia sem autenticação, desde que apresente ao agente administrativo o original para a devida
conferência.

§3º O(A) candidato(a) que, por qualquer motivo, não apresentar a documentação no prazo determinado,
perderá automaticamente o direito à contratação e será eliminado do Processo Seletivo e substituído pelo(a)
próximo(a) candidato(a) classificado(a) imediatamente para o respectivo cargo.

§ 4º O(A) candidato(a) que não atender, no ato da contratação, aos requisitos dos subitens 11.2, 11.3 e 11.4
do Edital nº 45/2021 – GP/TJRN e dos Anexos deste Edital será considerado(a) desistente, sendo excluído
automaticamente do Processo Seletivo Simplificado, perdendo seu direito à vaga e ensejando a convocação
do(a) próximo(a) candidato(a) na lista de classificação.

§ 5º A não comprovação ou não atendimento a qualquer requisito contido neste Edital e no Edital nº 45/2021
– GP/TJRN eliminará o(a) candidato(a) do Processo Seletivo Simplificado.

Art. 3º Não será contratado(a) o(a) candidato(a) habilitado(a) que fizer, em qualquer documento, declaração
falsa ou inexata para fins de habilitação e que não possuir, na data da contratação, os requisitos mínimos
exigidos no Edital nº 45/2021 – GP/TJRN.

Art. 4º Acarretará a eliminação sumária do(a) candidato(a) do processo seletivo simplificado, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas no Edital nº 45
/2021 – GP/TJRN, disponibilizado na   Edição do DJe de 16 de julho de 2021 – GP/TJRN eliminará o(a)
candidato(a) do Processo Seletivo Simplificado.

Parágrafo único. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
documentos apresentados, o(a) candidato(a) terá anulada a respectiva participação e será excluído do
Processo Seletivo de que trata o presente Edital.

Art. 5º Por ocasião da apresentação da documentação junto ao DRH desta Corte de Justiça, em
funcionamento na Avenida Jerônimo Câmara, nº 2000, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59060-300,
será realizada a perícia médica e os(as) candidatos(as) classificados(as) para as vagas destinadas aos
PARDOS/NEGROS serão submetidos(as) à exame da Comissão de Heteroidentificação Racial instituída
pela Portaria nº 1.027, de 5 de outubro de 2021, composta pelos(as) servidores(as): Francisco Chibério da
Silva Junior (matrícula nº 1694928), Sara Jane Souza (matrícula nº 1510410) e Alexandre Lima Santos
(matrícula nº 1975757), conforme preconizado no subitem 4.3 do Edital nº 45/2021 – GP/TJRN.
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Parágrafo único. Na avaliação biopsicossocial, a análise será feita de forma individualizada, levando em
consideração o conjunto de características de cada candidato(a) e sua respectiva adequação para o exercício
do cargo pretendido.

Art. 6º É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar todos os atos, editais e comunicados
oficiais referentes a este Processo Seletivo Simplificado, divulgados integralmente no endereço eletrônico
https://tjrn.jus.br/concursos-e-processos-seletivos/selecao-de-temporarios/, não podendo deles alegar
desconhecimento.

Art. 7º O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não se responsabiliza por eventuais
prejuízos ao(à) candidato(a) decorrentes de informações cadastrais não atualizadas.

Art. 8º Caso haja esgotamento da lista de classificados (Portaria nº 1103, de 9 de novembro de 2021) para
alguma das vagas estabelecidas, o Tribunal de Justiça poderá consultar o(a) candidato(a) ainda não
convocado(a) entre aqueles que concorreram para a mesma área e cargo, em ordem decrescente da nota
geral, para saber se há interesse em ser remanejado para outra localidade.

Parágrafo único. Havendo interesse do(a) candidato(a) manifestado formalmente nos respectivos autos, o
Tribunal fará a convocação mediante Edital.

Art. 9º O(A) candidato(a) convocado(a) poderá requerer, até o dia , final de fila,10 de fevereiro de 2023
devendo referida pretensão ser formalizada por meio do e-mail rhtj@tjrn.jus.br. 

Art. 10. O(A) contratado(a) deverá apresentar-se para entrar em exercício no dia útil imediatamente seguinte
à assinatura do contrato.

 

Natal/RN, 26 de janeiro de 2022.

 

Desembargador GLAUBER RÊGO

Presidente em substituição

 

 

ANEXO I

CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS)

ASSISTENTE SOCIAL NATAL – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário

Previsão: 2 vagas para AC e 1 vaga para P/NG

Autorização de mais 02 vagas AC, conforme sessão Ordinária por videoconferência do Tribunal Pleno, do
dia 13 de julho de 2022, para GMF instalar  o Núcleo Multidisciplinar para Atenção e Apoio às Vítimas de
Crimes e Atos Infracionais.
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Vaga

Classificação Nome

AC P/NG PCD

X     5º DEBORA VIRGINIA DE ALMEIDA SILVA

PSICÓLOGO NATAL – INFÂNCIA E JUVENTUDE

Previsão: 3 vagas para AC, 1 P/NG e 1PCD

Vaga

Classificação Nome

AC P/NG PCD

X     3º do Anexo V JULIANA SANTOS OLIVEIRA

Considerando que ÉRICA DA SILVA ROCHA MELO concorreu às vagas de Natal e
Parnamirim, conforme lista definitiva publicizada por meio da Portaria nº 1103, de 9 de
novembro de 2021, e tendo sido convocada na publicação do Edital nº 79, de 19 de
dezembro de 2021, resta convocar a 3ª classificada da lista geral de classificados constante
no Anexo V. 

 

 

PSICÓLOGO NATAL – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário

Previsão: 2 vaga para AC

Autorização de mais 2 vaga AC, conforme sessão Ordinária por videoconferência do Tribunal Pleno, do dia 
13 de julho de 2022, para GMF instalar  o Núcleo Multidisciplinar para Atenção e Apoio às Vítimas de 

Crimes e Atos Infracionais.

Vaga

Classificação Nome

AC P/NG PCD

X     4º NAYARA RICELLY DE SOUZA BILRO
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Legendas: AC = Ampla Concorrência, P/NG = Pardo/Negro e PCD = Pessoa com Deficiência.

 

ANEXO II - EXAMES MÉDICOS

1) hemograma e comprovante do tipo sanguíneo;

2) VDRL;

3) glicemia de jejum;

4) atestado médico de sanidade mental (emitido por um Psiquiatra);

5) sumário de urina com sedimentoscopia;

6) parasitológico de fezes;

7) cartão de vacinas atualizado (antitetânica);

8) ECG – Eletrocardiograma com laudo do Cardiologista;

9) raio X de tórax, em PA e Perfil (com laudo de radiologista);

10) dosagem de PSA (Candidatos do sexo masculino com idade superior a 40 anos);

11) citologia oncológica (exame preventivo – Candidatos do sexo feminino);

12) mamografia (validade de 12 meses – Candidatas com idade igual ou superior a 35 anos);

13) laudo do Ginecologista Assistente por estarem isentas dos exames de radiologia (Candidatas gestantes).

OBS: Os exames a serem apresentados deverão ter validade máxima de 90 (noventa) dias a partir da data de
sua realização.

 

 

ANEXO III – DOCUMENTAÇÃO

(SUBITENS 11.3 E 11.4 DO EDITAL Nº 45/2021 – GP/TJRN)

1) cópia da Cédula de Identidade e do CPF;

2) cópia da Certidão de Casamento ou, se viúvo, da Certidão de Óbito, se divorciado, da Averbação ou, no
caso de união estável, da Escritura Pública de União Estável;

3) cópia do título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou da certidão de quitação eleitoral
fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;
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4) ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse, se servidor(a) público(a);

5) Declaração de bens com os devidos valores;

6) cópia do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido para a função,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação;

7) cópia do PIS/PASEP, se já for cadastrado(a);

8) Declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados; 

9) cópia autenticada do Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade até 45 anos;

10) 2 (duas) fotos 3x4;

11) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone emitida nos últimos três meses);

12) Certidão da Justiça Estadual - ações cíveis e criminais;

13) Certidão da Justiça Federal - ações cíveis e criminais;

14) folha de antecedentes da Polícia Federal, expedida, no máximo, há seis meses;

15) folha de antecedentes da polícia do Estado onde resida, expedida, no máximo, há seis meses;

16) certidão do Cartório eleitoral de não cometimento de crime eleitoral;

17) comprovante de licenciamento da OAB (para candidatos inscritos na OAB);

18) currículo resumido, contendo endereço e telefone para contato;

19) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por
prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal,
estadual ou municipal;

20) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou
entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

21) Declaração de recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão, quando for o caso;

22) Declaração de não ter sido contratado(a) com fundamento na Lei Estadual nº 9.657, de 2012, e suas
alterações, nos últimos 24 meses;

23) Declaração de que não é servidor(a) da administração direta ou indireta da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, nem empregado(a) ou servidor(a) de suas subsidiárias e controladas, nos
termos do art. 4º, I da Lei Estadual nº 9.657, de 2012;

24) Declaração de não participar da administração de empresa privada ou sociedade civil com fins
lucrativos, ou exercer comércio, individualmente ou em sociedade, exceto nas hipóteses previstas n alíneas
do inciso X, do art. 130, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994, com nova redação
dada pela Lei Complementar Estadual nº 345, de 21 de junho de 2007;
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25) Declaração de que não tem relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma do
subitem 2.15, do Edital nº 45/2021 – GP/TJRN;

26) comprovante com o número da agência e o da conta bancária;

27) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone emitida nos últimos três meses)

 

ANEXO IV - LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS PARA VAGA DE ASSISTENTE SOCIAL NA 
ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONFORME PREVISÃO NO ART. 13, DO EDITAL Nº 003

/2022-GP/TJRN.

Classificação Geral NOME
Localidade que 

concorreu
NOTA

1º ANNY BEATRI FERREIRA DE ARAÚJO Natal 10,25

2º MARLI BARBOSA DA SILVA Mossoró 8,75

3º ALINE MARIELE DE SALES BARBOZA Pau dos Ferros 7,50

4º ANA PATRÍCIA MADRUGA DE CARVALHO Nova Cruz 6,50

A segunda colocada enviou e-mail informando que não tem interesse em ocupar a vaga em localidade
distinta a que concorreu.

* Relação atualizada em 26 de julho de 2022.

 

 

ANEXO V - LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS PARA VAGA DE PSICÓLOGO NA ÁREA DE 
INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONFORME PREVISÃO NO ART. 13, DO EDITAL Nº 003/2022-GP

/TJRN.

Classificação 
Geral

NOME
Localidade que 

concorreu
NOTA

1º SIMONE SOCORRO ALENCAR DE ARAÚJO PAULO Natal 6,75
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2º ÉRICA DA SILVA ROCHA MELO Natal 6,75

3º JULIANA SANTOS OLIVEIRA Natal 6,75

4º YVES MARTINS VARELA Natal 6,00

5º ISMAEL VICTOR ARAÚJO DE OLIVEIRA Caicó 5,75

6º FLÁVIA TEIXEIRA DE CARVALHO Parnamirim 5,75

7º ELIANE CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA MENDES Macau 4,00

8º
IZABEL LARISSY SOARES PEREIRA FERREIRA DE
FARIAS

Nova Cruz 1,00

* Relação atualizada em 26 de julho de 2022.
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