
CONCURSO UNIFICADO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NOS SERVIÇOS NOTARIAS E DE 
REGISTRO DO ESTADOD E GOIÁS

COMUNICADO
20 de outubro de 2009

Comunico aos interessados no Concurso Unificado para Ingresso 
e  Remoção  nos  Serviços  Notariais  e  de  Registro  do  Estado  de  Goiás  que  as  perícias 
médicas (avaliação de capacidade física e mental), previstas nos itens 8.4, III e 9.3, VIII, do 
edital de abertura do concurso, serão realizadas perante a Junta Médica Oficial do Poder 
Judiciário,  situada à Rua 10, nº 150,  Edifício do Fórum de Goiânia,  12º andar,  sala nº 
1221[Fone: (62) 3216-2047] , Setor Oeste, nesta Capital,  conforme o cronograma anexo.

Comunico, ainda,  que a relação de exames a serem realizados 
previamente  à  avaliação  de  capacidade  física  e  mental,  bem  como  as  fichas  para 
preenchimento antecipado pelos candidatos, encontram-se nos arquivos anexos.

Comunico, finalmente,  que os candidatos aprovados no concurso 
de ingresso deverão apresentar junto à Secretaria da Comissão de Seleção e Treinamento 
uma cópia autenticada do diploma de bacharel em Direito.

Comissão  de  Seleção e  Treinamento  do Tribunal  de  Justiça  do 
Estado de Goiás, aos vinte  dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove (20/10/2009).

Desembargador Zacarias Neves Coelho
Presidente, em execício, da Comissão de Seleção e Treinamento



JUNTA MÉDICA OFICIAL DO PODER JUDICIÁRIO

ORIENTAÇÕES PARA OS EXAMES PERICIAIS:

Para a realização do exame pericial agendado na Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, 
situada  à  Rua  10,  nº  150,  Edifício  do  Fórum de  Goiânia,  12º  andar,  sala  nº  1221,  Fone  (62) 
3216-2047, Setor Oeste, Goiânia-GO, é necessário que o candidado compareça munido de:

– documento de identidade;
– ficha de exame admissional clínico preenchida (anexo);
– ficha de exame admissional psiquiátrico preenchida (anexo);
– resultado dos exames laboratoriais: 

– Hemograma completo (validade de três meses);
– Glicemia de jejum (validade de três meses);
– Sorologia para Chagas (validade de um ano);
– Creatinina (validade de três meses);
– Colpocitologia Oncoparasitária (só para as mulheres) [validade de seis meses];
– PSA (só para homens com idade igual ou superior a 40 anos) [validade de seis 

meses]
– eletrocardiograma, com laudo.
– raios X do tórax PA/Perfil, com laudo.

Obs: 1) Os laudos dos exames de Colpocitologia Oncoparasitária, do Eletrocardiograma e 
dos Raios X deverão ser assinados por médico.

2) Telefone para contato: (62) 3216-2047

JUNTA MÉDICA OFICIAL DO PODER JUDICIÁRIO, Goiânia, outubro de 2009.

Dr. LUIZ FERNANDO FRÓES FLEURY
Diretor da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário


