
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE
CONCURSO JUIZ LEIGO E CONCILIADOR

01 – Exames médicos
• Hemograma completo
• Sumário de urina
• Glicemia
• Raio X do tórax (com laudo)
• Exame de acuidade visual
• Eletrocardiograma (apenas para maiores de 45 anos)
• Exame Clínico (Atestado de sanidade física e mental)

De posse destes exames, agendar na Junta Médica do Tribunal, na Rua Arquimedes 
Gonçalves, nº 425, Jardim Baiano (Nazaré), Tel. 3421-6211 / 6214 / 6209 / 6239, para 
obtenção do laudo, que deverá ser apresentado na Secretaria Judiciária, Edifício 
Sede do TJ – CAB (sala 305 Norte), juntamente com os documentos abaixo: 

02 – Cópia do Documento de Identidade ;

03 – Cópia de Certificado de Conclusão ou Certidão da grade curricular a partir do 4º ano 
ou 7ºsemestre letivo nos cursos de Direito, Administração, Psicologia ou Serviço Social,  
expedido por Faculdade reconhecida pelo MEC para Conciliador; Cópia de Certificado de 
Conclusão ou Diploma no Curso de Direito para Juiz Leigo;

04 – PIS/PASEP ou NIT;

05 – Cópia de comprovante de residência atualizado;

06 – Declaração de que não exerce atividade político-partidária, que não é filiado a partido 
político-partidária, que não é filiado a partido político, nem representa órgão de classe ou 
entidade associativa;

07 – Número da conta corrente, agência e banco, para depósito dos valores pecuniários 
percebidos a título de prestação de serviços;

08 – Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais;

09 – Relação de três pessoas idôneas, no mínimo, com indicação de seus endereços 
atualizados e com telefones que possam fornecer informações sobre o candidato;

10 – 02 fotos 3x4 recentes;

11 – Cópia do CPF;



12 – Reservista (para homens);

13 – Cópia da Carteira da OAB (data mínima de 02 anos) para Juiz Leigo;

14 - Cópia do Pagamento da Taxa de Inscrição do Concurso.


