
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA INGRESSO NO CARGO DE
JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO

EDITAL Nº 28 – TJ/BA – JUIZ SUBSTITUTO, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013

A  DESEMBARGADORA  MARIA  DA  PURIFICAÇÃO  DA  SILVA,  PRESIDENTE  DA 
COMISSÃO DE CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições legais, em 
cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação de Procedimento Ordinário 
nº  0000924-83.2013.401.3300,  em trâmite  na  11ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do 
Estado da Bahia, torna pública a  inclusão da candidata,sub judice, Nuza Maria Oliveira 
Lima, inscrição nº 10001514, passando a integrar a lista  do resultado provisória da segunda 
prova escrita (P3), disponibilizado e publicado no DJE  nº 878  do dia 16 de janeiro de 2013,  
bem como convocá-la para as sessões públicas de distribuição, mediante sorteio, e de 
julgamento dos recursos interpostos contra o resultado provisório da referida prova , 
conforme abaixo especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital  
nº 27 de 15 de janeiro de 2013.
[...]
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO DA SEGUNDA PROVA ESCRITA (P3)
[...]
1.1 Resultado provisório da segunda prova escrita (P3) da candidata sub judice, na seguinte 
ordem:  número  de  inscrição,  nome  da  candidata,  nota  provisória  da  sentença  cível,  nota 
provisória da sentença criminal e nota geral provisória da segunda prova escrita (P3).
[...]
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO Sentença Cível Sentença Criminal P3

[...]
10001514 Nuza Maria Oliveira Lima 5.82 6.58 6.20

[...]
[...]
2 DO REQUERIMENTO PARA VISTA DA SEGUNDA PROVA ESCRITA (P3)
2.1 A candidata poderá requerer vista dos espelhos de avaliação da segunda prova escrita (P3) 
das 9 horas do dia 21 de fevereiro de 2013 às 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2013 , 
observado  o  horário  local  de  Salvador/BA,  no  endereço  eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjba_juiz2012.
3 DO PERÍODO DE VISTA DA SEGUNDA PROVA ESCRITA (P3) 
3.1 A candidata poderá ter acesso aos espelhos de avaliação da segunda prova escrita (P3) 
das 9 horas do dia 25 de fevereiro de 2013 às 18 horas do dia 26 de fevereiro de 2013 , 
observado  o  horário  local  de  Salvador/BA,  no  endereço  eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjba_juiz2012.
4  DOS  RECURSOS  CONTRA  O  RESULTADO  PROVISÓRIO  DA  SEGUNDA  PROVA 
ESCRITA (P3)
4.1  A candidata  poderá  interpor  recurso contra  o  resultado  provisório  da  segunda  prova 
escrita (P3) das 9 horas do dia 27 de fevereiro de 2013 às 18 horas do dia 28 de fevereiro 
de  2013,  observado  o  horário  local  de  Salvador/BA,  no  endereço  eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjba_juiz2012,  por  meio  do  Sistema  Eletrônico  de 
Interposição de Recurso.



4.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos 
computadores,  falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,  bem 
como de outros fatores, de responsabilidade da candidata, que impossibilitem a visualização da 
prova discursiva avaliada e do espelho de avaliação, bem como a interposição de recursos.
4.3 A candidata deverá ser clara, consistente e objetiva em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido.
4.4 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
4.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo  
e/ou em desacordo com o Edital nº 01 – TJ/BA – Juiz Substituto, de 12 de janeiro de 2012, e  
com este edital.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As datas das sessões públicas de distribuição e julgamento dos recursos, bem como o 
resultado final da segunda prova escrita (P3) e a convocação para a terceira etapa (inscrição 
definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social,  exames de sanidade física e 
mental e exame psicotécnico) da candidata de que trata este edital serão publicados no Diário 
de  Justiça  Eletrônico  do  Poder  Judiciário  do  Estado  da  Bahia e  divulgados  no  endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_bajuiz2012, a posteriori.

Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
Presidente da Comissão


