
1 
 

 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul 

Tribunal de Justiça 
 

EDITAL Nº 12 de 09 de outubro de 2017.  
 

HORÁRIO DA PROVA – ENSALAMENTO – OUTRAS PROVIDÊNCIA S 
 

A BANCA EXAMINADORA DESIGNADA PELO DESEMBARGADOR PR ESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  por meio da Portaria nº 
1.118, de 27 de abril de 2017, no uso de suas atribuições legais, resolve TORNAR PÚBLICO o horário 
da prova, o ensalamento geral e individual e outras providências. 
 
1. Para o cargo de Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito), a prova será realizada no 

dia 29 de outubro de 2017, das 14h30 às 18h30. As portas de acesso aos prédios onde serão 
realizadas as provas serão abertas às 13h30 e fechadas às 14h10. O candidato que chegar após este 
horário terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
  

2. Para os cargos Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) e Técnico de Nível 
Superior, a prova será realizada no dia 29 de outubro de 2017, das 8h às 11h. As portas de acesso 
aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 7h e fechadas às 7h40. O candidato 
que chegar após este horário terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 
 

3. A critério da Comissão de Concurso poderá ser prorrogado o horário de fechamento das portas de 
acesso de um ou mais locais onde serão realizadas as provas, em razão de fatores externos 
relevantes. 

 
4. Não será permitido o ingresso de pessoa estranha no local de aplicação das provas, exceto o 

acompanhante de candidatas em período de amamentação. 
 

5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação antecipada do local de realização da 
prova, da disponibilidade de estacionamento/vagas nas imediações, das opções de transporte 
público, consultando antes horários e frequência das linhas de ônibus, bem como das rotas e tempo 
de deslocamento. 

 
6. A Comissão não se responsabiliza por fatos externos que impeçam o candidato de chegar ao local 

de aplicação das provas no horário apropriado e que independem da organização do Concurso, uma 
vez que não possui gerência sobre trânsito, tráfego ou outras situações que escapam de seu âmbito 
de atuação.  

 
7. Durante a realização das provas não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem uso de 

máquina calculadora, relógios (de qualquer natureza), telefone celular, aparelhos eletrônicos e 
outros equipamentos/materiais de porte proibido por edital.  

 
7.1.Equipamentos devem ser desligados, ter sua bateria retirada e, antes do ingresso em sala de aula, 

devem ser acondicionados em embalagem específica fornecida para tal fim pelo fiscal de sala. A 
embalagem deve permanecer lacrada e fora do alcance do candidato até a saída do local (prédio) 
de realização da prova. 
 

7.2. No caso dos telefones celulares em que não é possível a retirada da bateria, os equipamentos 
deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala. Caso tais 
aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso Público. 
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7.3. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos 

proibidos em edital, incluindo os aparelhos eletrônicos, mesmo que desligados ou sem a fonte de 
energia, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 

7.4. A embalagem deve ser solicitada ao fiscal de sala. 
 

8. O ensalamento será disponibilizado em forma de lista no site 
http://pucpr.br/concursos/tjms/2017e01/index.php  a partir das 18h de 09 de outubro de 2017. 

 
8.1. O ensalamento individual estará disponível no Ambiente do Candidato em “Mensagens e 
comunicados oficiais”. 

 
Campo Grande, 09 de outubro de 2017. 
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Des. Claudionor Miguel Abss Duarte 
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Dr. Albino Coimbra Neto 
Juiz Auxiliar da Vice-Presidência 

 
 

Isnaete Morais Santos Vieira 
Diretora Jurídica 


