
56º Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás

DESIGNAÇÃO DAS DATAS PARA A REALIZAÇÃO
DOS EXAMES PSICOTÉCNICOS

A  avaliação  psicológica,  exigida  no  Edital  do  56º  Concurso  para  Juiz
Substituto, será realizada por profissionais da área de Psicologia do Tribunal de Justiça do
Estado  de  Goiás,  sendo designada a  Junta  Médica  Oficial  do  Poder  Judiciário  como
comissão responsável. O candidato deverá:

1)  Comparecer  obrigatoriamente  ao  local  determinado  com  30  (trinta)  minutos  de
antecedência em relação ao horário de convocação, na fase coletiva e individual, munido
de documento de identificação que contenha foto.
2) Fornecer uma fotografia 3x4 recente na fase individual das avaliações.
3) Estar descansado no dia das avaliações. Não ter ingerido bebida alcoólica ou outras
substâncias psicoativas ilícitas nas noites que antecederem às avaliações. Dormir bem e
apresentar-se adequadamente alimentado.
4) Usar traje adequado à situação, que não dificulte a descontração e os movimentos
corporais, nem se torne desconfortável ou desapropriado às condições climáticas.
5) Ao candidato só será permitida a realização da Avaliação Psicológica na data, horário e
local  preestabelecidos.  Não  haverá  tolerância  a  atrasos  ou  segunda  chamada.  O
candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização desta Etapa
como justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo,
caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do concurso público,
conforme item 11.5.11 do Edital de Abertura de Inscrições.

A fase coletiva do exame psicotécnico para todos os candidatos será
realizada  no dia  13/06/2016,  segunda-feira,  das  09:30 às 12:00 horas,  na Escola
Superior  de  Advocacia  de  Goiás  –  ESA,  situada  na  Rua 101  nº  123,  Setor  Sul,
Goiânia – GO. 

A  fase  individual  será  realizada  no  período  entre  os  dias  13  e
15/06/2016,  segunda a quarta-feira,  na Junta  Médica Oficial  do Poder  Judiciário,
situada na Rua 10, esquina com a Rua 11, nº 855, Setor Oeste, Goiânia – GO. A data
e  horário  que  cada  candidato  deverá  comparecer  à  fase  individual  serão  divulgados
oportunamente.

SECRETARIA  DA  COMISSÃO  DE  SELEÇÃO  E  TREINAMENTO  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos quatro dias do
mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (04/05/2016).

Mariza Carneiro Favoretto
Secretária da Comissão de Seleção e Treinamento


