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Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Tribunal de Justiça 
 

EDITAL Nº 10 de 16 de abril de 2018.  
 
 

VIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA A ESTRUTURA FU NCIONAL DO 
    PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 
 
A BANCA EXAMINADORA DESIGNADA PELO DESEMBARGADOR PRES IDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  por meio da Portaria 
nº 1.118, de 27 de abril de 2017, alterada pela Portaria nº 1.206, de 09 de outubro de 2017, no uso 
de suas atribuições legais, resolve TORNAR PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO EDITAL  do VIII 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA A ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 
 
1. Retifica-se, por meio deste edital, o item 19, do Edital 01/2017, que passa a ter a seguinte 
redação: 

 
19. O candidato aprovado no concurso de que trata este Edital será investido no cargo, atendidas as seguintes 
exigências: 
a) possuir nacionalidade brasileira - ou estrangeira, devidamente comprovada no procedimento de inscrição, 
na forma prevista em Lei; 
b) estar em gozo dos direitos políticos; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, no caso de candidato do sexo masculino; 
e) ter idade mínima de 18 anos, no ato da investidura; 
f) comprovar aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo nos termos de 
parecer de Junta Médica Oficial, devendo apresentar os exames relacionados no Anexo III; 
g) comprovação do grau de escolaridade (Diploma de Graduação Superior ou   Certificado de Conclusão de 
Curso e Colação de Grau); 
h) não possuir antecedentes criminais, com apresentação das certidões (vide item 19.i.15); 
i) apresentar a seguinte documentação: 1. Carteira de Identidade (RG); 2. CPF; 3. Título de Eleitor .3. 
Certidão de Nascimento (mesmo se casado); 4. Certidão de Casamento (se viúvo, acompanhada da certidão 
de óbito, se separado judicialmente ou divorciado, com as devidas averbações), 5. Certidão de Nascimento 
dos filhos; 6. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (caso não esteja inscrito, o indicado deverá assinar 
uma declaração negativa, na oportunidade de entrega dos documentos); 7. Certificado Militar ou equivalente 
que comprove estar em dia com as obrigações militares; (Somente para candidatos do sexo masculino) 8. 
Declaração de Bens ou de Imposto de Renda; 9. Comprovante de Residência (contas de luz, água, telefone, 
etc.); 10. comprovante de situação cadastral do CPF; 11. Comprovante de cancelamento de inscrição junto à 
Ordem dos Advogados do Brasil - na hipótese de ser advogado. Vide art. 28, inc. IV da Lei 8.906/94); 12. 
Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação; 13. Comprovação de pedido de exoneração de 
cargo público inacumulável, - com data de exoneração a coincidir com a data de posse; (caso já seja 
ocupante de cargo público efetivo ou comissionado inacumulável); 14 Cópia do RG e CPF dos dependentes 
constantes no imposto de renda do candidato, ou de dependentes econômicos os quais o candidato pretenda 
declarar como tal; 15. Certidões da Justiça Eleitoral (quitação eleitoral e criminal eleitoral) e Certidões 
Criminais expedidas pelas Justiças Estaduais e Federal, Justiças Militares Estaduais e Federal, das cidades 
onde reside e residiu nos últimos 10 (dez) anos anteriores à data da nomeação, expedidas no máximo, nos 90 
(noventa) dias anteriores à data do admissional e dentro do prazo de validade especificado no documento; 
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j) não exercer cargo, emprego ou Função Pública e não acumular proventos de aposentadoria no âmbito da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal; 
k) aprovação regular no Concurso Público objeto do presente Edital – cumpridas e atendidas, em todo o 
conjunto, as disposições que o compõem. 
 

2. As demais disposições permanecem inalteradas. 
 
 
Campo Grande, 16 de abril de 2018. 
 
 
A BANCA EXAMINADORA : 
 
 
 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte 
Presidente da Comissão 

 
 

Dr. Albino Coimbra Neto 
Juiz Auxiliar da Vice-Presidência 

 
 

Isnaete Morais Santos Vieira 
Diretora Jurídica  


