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PROCESSO: 202000003007410
INTERESSADO: GERÊNCIA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS
ASSUNTO: Resultado definitivo e convocação para prova oral. Reunião de 3 de julho de 2020.

DESPACHO Nº 118/2020 - CEJUR- 09373

Na data de 3 de julho de 2020, a Comissão de Seleção se reuniu, via modalidade online,
e deliberou pelo julgamento dos recursos e definição da lista de classificados para a prova oral, conforme
lista anexa, que deverá ser divulgada no sítio eletrônico da PGE. Resolveu ainda alterar o cronograma
para prever que a Prova Oral será realizada entre as datas de 06/07 e 15/07 mantendo-se os demais atos
conforme Despacho 110 (000013800862).

Ademais, a Comissão de Seleção definiu as seguintes REGRAS para realização da
prova oral, que também deverão constar da página eletrônica:

 
REGRAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL

- O candidato deverá ingressar na reunião através do link disponibilizado pela Comissão de Seleção no
horário designado conforme lista publicada no site da PGE (abaixo);

- No dia 6/07, às 10hrs, haverá uma reunião entre os candidatos e representantes da Comissão de Seleção e o
CEJUR, a fim de que sejam sanadas todas as dúvidas, através do link: meet.google.com/rjm-oria-woh

- Para cada candidato, haverá pelo menos dois examinadores integrantes da Comissão, que sorteará 2
questões para serem respondidas.

- As questões serão lidas pelo examinador e o candidato terá até 5 minutos para responder a cada pergunta.

- Todos os candidatos deverão ingressar na reunião através do link disponibilizado pela comissão no horário
de início da prova e serão convocados para ingressar em salas digitais específicas apenas com os
examinadores e representantes do CEJUR, preferencialmente por ordem alfabética;

- Após a resposta, o candidato deverá sair da reunião. Um candidato não poderá assistir à prova oral de
outro candidato, sob pena de desclassificação.

- Os examinadores atribuirão nota de forma sigilosa, conforme ficha de avaliação, só sendo divulgada a nota
de cada candidato com a divulgação da lista, conforme cronograma constante do Edital (dia 15/07).

- Durante a realização da prova oral, o candidato deverá ativar a webcam e o áudio, sob pena de
desclassificação;

- Caso o candidato seja convocado a realizar a prova e não compareça, será desclassificado.

- O calendário de realização das provas seguirá a seguinte ordem:

 



BANCA 1

Examinadores: Cleuler Barbosa das Neves e Wesley Modanez Freitas

Candidatos de Estatística, Ciência da Computação ou TI

Data e horário:

8/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/88944769265

 

BANCA 2

Examinadores: Claudiney Rocha Rezende e Guilherme Resende Christiano

Candidatos n.º 1 a 46

Data e horário:

7/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/86324511776

8/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/88944769265

9/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/81140003899

 

BANCA 3

Examinadores: Lázaro Reis Pinheiro Silva e Paulo André Teixeira Hurbano

Candidatos n.º 47 a 92

Data e horário:

7/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/86324511776

8/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/88944769265

9/07, das 9 às 12 | Link: https://us02web.zoom.us/j/81140003899

 

BANCA 4

Examinadores: Rodrigo de Luqui Almeida Silva e Rodrigo Ganem

Candidatos n.º 93 a 138

Data e horário:

7/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/84568268438

8/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/85240527062

9/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/84581646540

 

BANCA 5

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88944769265&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3EUHUQuiow0G0zyiCvXpMm
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86324511776&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QjDoBMhFR5l4-vsou2kv3
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88944769265&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3EUHUQuiow0G0zyiCvXpMm
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81140003899&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2aAjaos2ub032oDcw8AtfZ
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86324511776&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QjDoBMhFR5l4-vsou2kv3
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88944769265&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3EUHUQuiow0G0zyiCvXpMm
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81140003899&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2aAjaos2ub032oDcw8AtfZ
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84568268438&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0143C2-RIYYWk-MyutMrtN
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/85240527062&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3pJyAV8gg9HPtpf_T_sZGf
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84581646540&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0jNkQyCl0_joA3c1SKt3mR


Examinadores : Philippe Dall' Agnol e Alexandre Félix Gross

Candidatos n.º 139 a 184

Data e horário:

7/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/84568268438

8/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/85240527062

9/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/84581646540

 

BANCA 6

Examinadores: Rafael Vasconcelos Noleto e Frederico Garcia Pinheiro

Candidatos n.º 185 a 231

Data e horário:

13/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/87404083328

14/07 e das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/88126049658

15/07, das 14 às 17 | Link: https://us02web.zoom.us/j/83990222230

 

GERÊNCIA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO (A) PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO , ao(s) 03 dia(s) do mês de julho de 2020.
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