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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 43. Não haverá segunda chamada, nem justiﬁcativa de falta dos candidatos, a quaisquer as etapas do certame para as quais
vierem a ser convocados.
Art. 44. Serão eliminados do concurso público, àqueles candidatos que deixarem de observar às regras estipuladas nesta Resolução
e nos Editais de cada concurso, pela ausência nos locais e horários previamente estabelecidos, em qualquer fase dos concursos, assim
como por se comportarem desrespeitosamente em relação à ﬁscais, agentes públicos e integrantes da Comissão.
Art. 45. Correrão por conta exclusiva do candidato as despesas decorrentes da participação nas etapas e procedimentos dos
concursos de que trata esta Resolução.
Art. 46. Não será objeto de avaliação nas provas dos concursos públicos aprovados e regulamentados por esta Resolução, legislação
com vigência após a data de publicação do Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, salvo por
expressa divulgação em contrário.
Art. 47. A aprovação e a classiﬁcação ﬁnal além do número de vagas previstas no edital não geram para o candidato o direito ao
provimento do cargo motivo do concurso público.
Parágrafo único. O Tribunal de Justiça convocará os candidatos de acordo com o número de vagas ofertadas no Edital.
Art. 48. Todas as informações sobre os concursos, após a publicação da listagem ﬁnal de aprovados, deverão ser obtidas junto à
Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas - DAGP.
Art. 49. Os Editais dos concursos, regulamentados por esta Resolução, serão baseados na legislação em vigor, sujeitos a
modiﬁcações em decorrência de alteração na legislação ou a atos administrativos reguladores, em âmbito estadual e federal, que
passem a ter validade a partir de suas publicações e que atinjam, de alguma forma, as regras neles estipuladas.
Art. 50. Decorridos cento e oitenta dias da publicação da homologação dos concursos, poderão ser descartados todos os documentos
a eles relativos, inclusive quanto às inscrições, independentemente de qualquer formalidade.
Art. 51. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
Art. 52. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 53. Fica revogada a Resolução TJAL nº 11, de 30 de agosto de 2011.
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
DES. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
DES. ALCIDES GUSMÃO DA SILVA
DES. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
DES. FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA
DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA
DES. DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO
DES. CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY

EDITAL Nº 025/2017
COMARCA DE PORTO REAL DO COLÉGIO
1ª ENTRÂNCIA
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, torna público, para ciência dos interessados, na conformidade do
que dispõem os artigos 166 e ss, da Lei Estadual nº 6.564, de 05 de janeiro de 2005 (Código de Organização Judiciária do Estado de
Alagoas) c/c o art. 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e nos termos da
Resolução n° 001/2012, deste Tribunal de Justiça, que se encontra VAGO desde do dia 25 de janeiro do corrente ano, o Juízo de Direito
da Comarca de Porto Real do Colégio, de 1ª entrância, a ser preenchido por REMOÇÃO.
Os interessados devem encaminhar suas inscrições à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do Sistema Administrativo
Integrado – SAI, exclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação deste Edital, sob pena de não conhecimento se
realizado de outra forma.
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos vinte (20) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017).
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

PORTARIA Nº 686, DE 19 DE JULHO DE 2017.
Designa Conciliador, em virtude da aprovação em processo seletivo, para Órgão de Conciliação e Julgamento.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
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