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Presidente
Direção Geral

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a
composição das seguintes publicações:

EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 50/2016
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Desembargador João Luiz Azevedo
Lessa, na forma da lei etc.
Faz saber a todos os magistrados estaduais que estarão abertas, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste
Edital no Diário Eletrônico do Poder Judiciário de Alagoas, as inscrições para prestação jurisdicional no Mutirão de Audiências Cíveis,
que se realizará no dia 20 (vinte) de agosto do corrente ano, no Centro Universitário Tiradentes - UNIT, no Campos Benedito Bentes,
situado na Avenida Cachoeira do Meirim, Tabuleiro dos Martins, Maceió, a partir das 8h.
Disposições Gerais:
as inscrições são para o preenchimento de 10 (dez) vagas destinada à prestação jurisdicional no citado evento;
a participação no evento servirá de critério para remoção e promoção, bem como pontuação para aferição de juízo proativo;
as inscrições deverão ser realizadas via INTRAJUS, destinadas à Coordenação da Justiça Itinerante – Tereza Cristina Tavares de
Melo;
o preenchimento das vagas obedecerá ao critério de data/horário de envio do expediente;
os magistrados que efetuarem suas inscrições serão convocados por ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente;
diante das medidas de contenção de despesas adotadas por esta Corte, as convocações previstas neste Edital não ensejam a
percepção de diárias;
o não preenchimento da totalidade de vagas ofertadas acarretará a convocação de magistrados em número correspondente às
vagas não preenchidas no período de inscrição;
os magistrados convocados para as vagas não preenchidas no período de inscrição não terão direito ao previsto no inciso 1.2 das
Disposições Gerais.
Maceió, 25 de julho de 2016.

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 51/2016

O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, na forma da lei etc.
Faz saber a todos os magistrados estaduais que estarão abertas, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste
Edital no Diário Eletrônico do Poder Judiciário de Alagoas, as inscrições para prestação jurisdicional na 5ª Semana de Justiça pela Paz
em Casa, a ser realizada de 15 (quinze) a 19 (dezenove) de agosto do corrente ano, no 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar
Contra Mulher, situado na Praça Sinimbu, centro, Maceió.
Disposições Gerais:
as inscrições são para o preenchimento de 04 (quatro) vagas destinadas à prestação jurisdicional no citado evento;
a participação no evento servirá de critério para remoção e promoção;
as inscrições deverão ser realizadas via INTRAJUS, destinadas à Coordenação da Justiça Itinerante – Tereza Cristina Tavares de
Melo;
o preenchimento das vagas obedecerá ao critério de data/horário de envio do expediente;
os magistrados que efetuarem suas inscrições serão convocados por ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente;
diante das medidas de contenção de despesas adotadas por esta Corte, as convocações previstas neste Edital não ensejam a
percepção de diárias;
o não preenchimento da totalidade de vagas ofertadas acarretará a convocação de magistrados em número correspondente às
vagas não preenchidas no período de inscrição;
os magistrados convocados para as vagas não preenchidas no período de inscrição não terão direito ao previsto no inciso 1.2 das
Disposições Gerais.
Maceió, 25 de julho de 2016.

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA
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