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Em seguida, a Presidente da Comissão colheu os votos dos demais membros da banca e proclamou o resultado do
julgamento dos recursos relativos à QUESTÃO 4, de sua relatoria: “A banca avaliadora de recursos decidiu, por unanimidade
nos termos do voto da relatora.”
Dando continuidade, a Presidente da Comissão informou aos presentes que:  “ o resultado final da prova escrita P2 será
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico-DJE e no site do Cebraspe, na data provável 1º de novembro de 2019 e, em
seguida, haverá a liberação do acesso restrito ao link com as respostas dos recursos.”
Por fim, não havendo mais nenhum recurso a ser julgado e tendo sido concluídos os atos aos quais estavam destinados a
sessão, a Excelentíssima Senhora Presidente encerrou a Sessão agradecendo a participação dos Membros da Comissão
Especial de Concurso, da representante do CEBRASPE, dos servidores do Grupo de apoio da Comissão de Concurso. E,
para, constar, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada vai por todos assinada. Eu, Claudio Luis d’Eça Santos,
assino e subscrevo. Salvador.

Salvador, 21 de outubro de 2019.

Desa. Ilona Márcia Reis
Desa. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo

Dr. Adriano Augusto Gomes Borges

Dr. Fernando Santana Rocha
Ana Paula Abbott Galvão Rodrigues Pequeno
Claudio Luis d’Eça Santos

11ª Sessão do Concurso

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA SEGUNDA PROVA ESCRITA P3 DO CONCUR-
SO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 15 horas, os Membros da Comissão do Concurso
para provimento dos cargos de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reuniram-se na Sala de Sessões
1, 3º andar deste Tribunal de Justiça, situado na 5ª Av. do CAB, nº 560, Centro Administrativo, nesta cidade do Salvador, para
divulgação do resultado provisório da segunda prova escrita P3. Presentes a Excelentíssima Desembargadora Ilona Márcia
Reis, Presidente da Comissão, a Excelentíssima Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, o Excelentíssimo
Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges, os servidores Ana Paula Abbott Galvão Rodrigues Pequeno –
Secretária do Grupo de Apoio à Comissão e Claudio Luis d’Eça Santos, e (08) expectadores que se identificaram e assina-
ram a lista de presença, em anexo. Ausências justificadas do Dr. Fernando Santana Rocha – advogado representante da
OAB-BA, Membro Titular, bem como da sua suplente a Dra. Thais Bandeira Oliveira Passos. Ao declarar aberta a sessão, a
Excelentíssima Senhora Presidente esclareceu que, conforme procedido nas demais sessões de divulgação de resultado
deste concurso, não haveria leitura dos nomes dos candidatos com suas respectivas notas por ser a lista muito extensa,
mas informou que o resultado seria exibido nas telas da TV dispostas na sala da sessão, assim como divulgada, naquele
momento, no canal do youtube do Tribunal de Justiça para conhecimento dos demais interessados e, ao final da sessão,
seria afixado no lado externo desta sala.
Dando continuidade, a Desa. Ilona solicitou que a servidora Ana Paula Abbott Galvão Rodrigues Pequeno, Secretária da
Comissão, procedesse à liberação da imagem, nas telas de TV posicionadas na sala da sessão, da lista com os nomes
dos candidatos e suas respectivas notas.
Destacou ainda que o Edital contendo o resultado, bem como as orientações acerca do procedimento para interposição de
eventuais recursos, além de outras informações, seria divulgado no site do CEBRASPE ainda hoje, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico amanhã, dia 08/11/2019. Após, franqueou a palavra aos demais membros da Comissão. A Desembargadora
Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo registrou o prazer de estar na companhia dos demais membros e presentes, bem
como parabenizou os candidatos aprovados e encorajou os que, desta vez, não lograram êxito. A Presidente da Comissão
também congratulou os aprovados.
Assim, tendo sido concluídos os atos aos quais estavam destinados para presente sessão, a Presidente da Comissão,
Desembargadora Ilona Márcia Reis, agradeceu a participação dos Membros da Comissão Especial de Concurso, dos
servidores e demais presentes e declarou encerrada a sessão. E, para, constar, lavrei a presente Ata que depois de lida e
aprovada vai por todos assinada. Eu, Claudio Luis d’Eça Santos, assino e subscrevo.

Salvador, 07 de novembro de 2019.

Desa. Ilona Márcia Reis
Desa. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo
Dr. Adriano Augusto Gomes Borges
Ana Paula Abbott Galvão Rodrigues Pequeno
Claudio Luis d’Eça Santos


