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Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 
 

EDITAL Nº 14 de 11 de dezembro de 2017.  
 

A BANCA EXAMINADORA DESIGNADA PELO DESEMBARGADOR PRESIDENTE 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 
os gabaritos definitivos do concurso, bem como a classificação final provisória. 

 

1. Os gabaritos definitivos serão disponibilizados no endereço eletrônico da PUCPR: 
www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/concurso-7/.  
 

1.1. Consoante disposto no item 16.7.1. do Edital nº 01/2017, “O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) 

questão(ões) eventualmente anulada(s) - em decorrência do acolhimento de recursos 

interpostos por candidatos - será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que efetivamente 

realizaram as provas regularmente, na forma prevista no presente Edital.”. 

 

1.2. A resposta correspondente a cada recurso interposto, em virtude do Edital 13/2017, será 

disponibilizada individualmente via Ambiente do Candidato a partir das 18h do dia 11 de 

dezembro de 2017.   
 
2. A classificação final provisória do Concurso Público estará disponível no site 

www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/concurso-7/ a partir das 18h do dia 11 de dezembro 

de 2017. 

 

2.1. Os recursos contra a classificação final provisória do Concurso Público deverão ser 

enviados no período de 12 de dezembro de 2017 até 13 de dezembro de 2017.  

 

2.2. O candidato deverá seguir o disposto no item 16 do Edital n° 01/2017 E as orientações 

disponíveis no endereço eletrônico https://www.pucpr.br/processo-seletivo-

concursos/concurso-7/, interpondo o recurso por meio do Ambiente do Candidato. 

 

2.3. A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante 

verificação da data de envio eletronicamente e do número de protocolo gerado, sendo 

rejeitado recurso enviado fora do prazo. 

 

2.4. Para imprimir o Recurso e o protocolo gerado, no Ambiente do Candidato, clique na 

aba “Home”, vá até a área “Mensagens e Comunicados Oficiais”, localize o Recurso e 

clique na lupa que aparece no final da linha. Todos os dados do Recurso serão exibidos em 

uma janela sobreposta, bastando clicar no botão “Imprimir”. 

 

2.5. Foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram o mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) de aproveitamento do total de pontos nas questões de Conhecimentos 

Específicos e, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento no total de pontos 

da prova objetiva (itens 13.3. e 14.10 do Edital n° 01/2017), bem como os candidatos que 

estão classificados dentro do quantitativo-limite previsto no Anexo I do Edital n° 01/2017. 
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2.5.1. Os candidatos que concorrem às vagas reservadas constarão como classificados na 

lista geral e nas listas específicas, se atingiram a nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos (item 14.10 do Edital 01/2017). 

 

3. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora do Concurso. 

 

Campo Grande, 08 de dezembro de 2017. 

 

 

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 

 


