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Título : TJ/AL: seleção para mediadores: inscrições são prorrogadas até 11 de outubro
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/29/09/2019/tjal-selecao-para-mediadores-
inscricoes-sao-prorrogadas-ate-1110/145680 

Título : Jovens Aprendizes do TJAL assistem a palestra sobre prevenção a ISTs
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/30/09/2019/65279jovens-aprendizes-do-
tjal-assistem-a-palestra-sobre-prevencao-a-ists/145722 

Título : STJ determina que governo de Alagoas nomeie aprovados em concurso da Uncisal
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/stj-determina-que-governo-de-alagoas-
nomeie-aprovados-em-concurso-da-uncisal_86977.php 

Título : MP dá parecer favorável à revisão de decisão que suspendeu promoções na PM
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/mp-da-parecer-favoravel-a-revisao-de-
decisao-que-suspendeu-promocoes-na-pm_87020.php 

Direito Net______________________________________________________________________

Título : STJ recebe queixa-crime contra presidente do TJAL por ofensas a advogada
Link  :  https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/21691/STJ-recebe-queixa-crime-contra-
presidente-do-TJAL-por-ofensas-a-advogada 

Alerta Alagoas___________________________________________________________________

Título : Decisão que obriga operadora aumentar velocidade de internet de consumidor é mantida 
pelo TJ
Link  : https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/decisao-que-obriga-operadora-aumentar-
velocidade-de-internet-de-consumidor-e-mantida-pelo-tj 

Título : Justiça determina que governo de AL convoque reserva técnica da Saúde
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/30/justica-determina-que-governo-de-al-
convoque-reserva-tecnica-da-saude.ghtml 

OP9___________________________________________________________________________

Título : Em decisão do STJ, governo deve nomear aprovados em concurso de 2002

http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/29/09/2019/tjal-selecao-para-mediadores-inscricoes-sao-prorrogadas-ate-1110/145680
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/29/09/2019/tjal-selecao-para-mediadores-inscricoes-sao-prorrogadas-ate-1110/145680
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/mp-da-parecer-favoravel-a-revisao-de-decisao-que-suspendeu-promocoes-na-pm_87020.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/mp-da-parecer-favoravel-a-revisao-de-decisao-que-suspendeu-promocoes-na-pm_87020.php
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/30/09/2019/65279jovens-aprendizes-do-tjal-assistem-a-palestra-sobre-prevencao-a-ists/145722
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/30/09/2019/65279jovens-aprendizes-do-tjal-assistem-a-palestra-sobre-prevencao-a-ists/145722
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/30/justica-determina-que-governo-de-al-convoque-reserva-tecnica-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/30/justica-determina-que-governo-de-al-convoque-reserva-tecnica-da-saude.ghtml
https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/decisao-que-obriga-operadora-aumentar-velocidade-de-internet-de-consumidor-e-mantida-pelo-tj
https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/decisao-que-obriga-operadora-aumentar-velocidade-de-internet-de-consumidor-e-mantida-pelo-tj
https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/21691/STJ-recebe-queixa-crime-contra-presidente-do-TJAL-por-ofensas-a-advogada
https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/21691/STJ-recebe-queixa-crime-contra-presidente-do-TJAL-por-ofensas-a-advogada
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/stj-determina-que-governo-de-alagoas-nomeie-aprovados-em-concurso-da-uncisal_86977.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/stj-determina-que-governo-de-alagoas-nomeie-aprovados-em-concurso-da-uncisal_86977.php


Link  :  https://www.op9.com.br/al/noticias/em-decisao-do-stj-governo-deve-nomear-aprovados-
em-concurso-de-2002/ 

Título : População do Agreste terá acesso a serviços da Justiça e emissão de documentos
Link  :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/31098-populacao-do-agreste-tera-acesso-
a-servicos-da-justica-e-emissao-de-documentos 

Título : MPAL consegue no STJ manter decisão para nomeação de 387 servidores para Sesau e 
Uncisal
Link  : http://www.alagoas24horas.com.br/1249478/mpal-consegue-no-stj-manter-decisao-para-
nomeacao-de-387-servidores-para-sesau-e-uncisal/ 

Título :  População do Agreste terá acesso a serviços da Justiça e emissão de documentos
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/populacao-do-agreste-tera-acesso-a-servicos-da-
justica-e-emissao-de-documentos/ 

Título : MP dá parecer favorável à revisão de decisão que suspendeu promoções na PM
Link  :  https://www.radiogazetaweb.com/noticias/87020/MP-da-parecer-favoravel-a-revisao-
dedecisao-que-suspendeu-promo%C3%A7oes-na-PM 

Título :  STJ determina nomeação de quase 400 servidores na Sesau e na Unicisal
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346589/2019/09/30/stj-determina-nomeacao-de-
quase-400-servidores-na-sesau-e-na-uncisal 

Título : 14ª Vara Criminal promove mutirão para agilizar 200 processos
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/14a-vara-criminal-promove-mutirao-
para-agilizar-200-processos-forca-tarefa-que-segue-ate-sexta-feira-4-pautou-acoes-envolvendo-
crimes-de-transito-e-contra-criancas-adolescentes-e-idosos-juiza-j/ 

Título : Unimed adere a plataforma de mediação digital que evita ações judiciais
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/unimed-adere-plataforma-de-
mediacao-digital-que-evita-acoes-judiciais-tribunal-de-justica-de-alagoas-quer-convencer-outras-
empresas-muito-demandadas-na-justica-integrar-ferramenta-tj-no/ 
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