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PROCESSO: 202000003007410
INTERESSADO: GERÊNCIA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS
ASSUNTO: Decisão da Comissão de Seleção.

DESPACHO Nº 110/2020 - CEJUR- 09373

Em reunião realizada na data de hoje (22/06/2020), das 14 às 15hrs, a Comissão de
Seleção deliberou pelo seguinte:

a) Considerando que o Currículo Lattes não indica o período exato de experiência
relativa à atividade jurídica em nível de estágio ou profissional, que é critério de avaliação (último item da
avaliação do QUADRO - PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR no item 9.2 do Edtial),
convocar todos os candidatos a apresentar documentos comprobatórios da referida atividade e seu
período mínimo de 6 meses, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme item 9.1, 9.3 e 10.2 do edital, pelo
e-mail eventoscejur@pge.go.gov.br;

a.1) Estabelecer que os candidatos que não apresentarem a documentação na forma da
letra "a", não terão a pontuação atribuída especificamente nesse critério;

b) Considerando a convocação anterior, promover a modificação do CRONOGRAMA
DE ATIVIDADES, conforme faculdade conferida pelo item 14.2 do Edital, passando a constar com as
seguintes datas:

 

DATA ATIVIDADE

Prazo para envio de documentos comprobatórios da experiência em nível de estágio
ou profissional, conforme último item de avaliação do QUADRO - PONTUAÇÃO
DA ANÁLISE CURRICULAR, em conformidade com o Currículo Lattes

23 a 29/06/2020

Divulgação do resultado preliminar da 1ª fase (Análise Curricular) 30/06/2020

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 1ª fase (Análise
Curricular) 1 e 2/07/2020

Divulgação do resultado definitivo da 1ª fase (Análise Curricular) e convocação para
Prova Oral, com data e horário da videoconferência 3/07/2020

Realização da Prova Oral De 06/07 a 10/07, em
data e horário



designados pela
comissão

Divulgação do resultado preliminar da Prova Oral 15/07/2020

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 2ª fase (Prova
Oral) 16 e 17/07/2020

Divulgação do resultado definitivo da Prova Oral 22/07/2020

GERÊNCIA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO (A) PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO , ao(s) 22 dia(s) do mês de junho de 2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDINEY ROCHA REZENDE, Responsável pelas
Informações, em 22/06/2020, às 15:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013800862 e o código CRC A204BB21.
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