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Título  : Divulgado resultado preliminar do exame de títulos para o cargo de oficial de justiça do 
concurso do TJ de Alagoas
Link    : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/08/17/divulgado-resultado-preliminar-do-
exame-de-titulos-para-o-cargo-de-oficial-de-justica-do-concurso-do-tj-de-alagoas.ghtml

Título  : Acusado de tentar matar a mãe com foice vai a júri popular em Arapiraca, AL
Link    : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/08/17/acusado-de-tentar-matar-a-mae-com-
foice-vai-a-juri-popular-em-arapiraca-al.ghtml

Título  : Concurso TJ-AL: resultado preliminar da prova de títulos para oficiais de justiça é 
divulgado
Link    : http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/concurso-tj-al-resultado-preliminar-da-prova-de-
titulos-para-oficiais-de-justica-e-divulgado/

Título  : Concurso TJAL: Divulgado resultado preliminar da prova de títulos para oficiais
Link    : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/_59851.php

Título  :  Estado de Alagoas deve realizar cirurgia em paciente com artrose severa
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/_59846.php

Título  : Acusado de matar a própria máe é levado a júri popular
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325154/2018/08/17/acusado-de-tentar-matar-a-
propria-mae-e-levado-a-juri-popular

Título  : Estado de Alagoas deve realizar cirugia em paciente com artrose severa
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325160/2018/08/17/estado-de-alagoas-deve-
realizar-cirurgia-em-paciente-com-artrose-severa

Título  : Acusado de matar a mãe com golpes de foice vai a juri popular
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1174218/acusado-de-matar-a-mae-com-golpes-de-
foice-vai-a-juri-popular/
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realizar-cirurgia-em-paciente-com-artrose-severa/

Título  : TJ divulga resultado preliminar da prova de títulos para oficiais de justiça
Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/concurso-tjal-divulgado-resultado-
preliminar-da-prova-de-titulos-para-oficiais-de-justica/

Título  :  São Miguel dos Campos terá palestras e Constelação Familiar na Semana da Justiça pela 
Paz em Casa
Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/smc-tera-palestras-e-constelacao-
familiar-na-semana-da-justica-pela-paz-em-casa/
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Título  : Concurso TJAL: Divulgado resultado preliminar da prova de títulos para oficiais
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preliminar-da-prova-de-titulos-para-oficiais-

Título  : Acusado de tentativa de homicídio contra a mãe vai a júri em Arapiraca
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/08/17/acusado-de-tentativa-de-homicidio-
contra-a-mae-vai-a-juri-em-arapiraca/

Título  : Legislação regulamenta uso, proteção e transferência de dados pessoais no país
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