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Título  : Fatos & Notícias

JUSTIÇA ITINERANTE
O projeto Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), realizará julgamento de 
ações cíveis de menor complexidade na Praça dos Pobres, nesta sexta-feira, 23, das 8h às 17h. O 
juiz André Gêda Peixoto Melo, coordenador do projeto, conduz a ação.

JUSTIÇA ITINERANTE 2
Serão solucionados processos cíveis de emissão de alvarás de até 4 salários mínimos, divórcio ou 
separação consensual, oferta de pensão alimentícia, retificação de registro civil, suprimento de 
óbito, suprimento e retificação de certidão de nascimento e reconhecimento de paternidade 
consensual, todos considerados de menor complexidade.

CONCURSO
As provas objetivas do concurso para servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) ocorrem
neste domingo, 25, em diversas escolas de Maceió. Para os cargos de analista judiciário, a prova 
terá início às 8h, e para técnico judiciário, às 15h. De acordo com o edital, os candidatos devem 
comparecer ao local com antecedência mínima de 1h do horário de início.

CONCURSO 2
O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Praxedes, designou os 
membros da comissão que ficará encarregada de organizar o novo concurso para juízes do Poder 
Judiciário estadual. O último concurso para juiz do TJAL foi lançado em 2015 e concluído em 
2016. Ao todo, 4.028 candidatos se inscreveram no certame. 
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