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Título   : Acusado na morte de advogado vai a júri hoje
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315978

Título   : TJ de Alagoas assina contrato com FGV para realização de concurso público
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44858.php

Título   :  Almagis emite nota de apoio a magistrada que foi criticada por membros do MST
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313348/2017/11/30/almagis-emite-nota-de-apoio-
a-magistrada-que-foi-criticada-por-membros-do-mst

Título   :  Concurso público: edital para 11 vagas no TJ deve ser publcado ainda este ano
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313369/2017/11/30/concurso-publico-edital-para-
131-vagas-no-tj-deve-ser-publicado-ainda-este-ano

Título   : Presidente do TJ confere condições estruturais dos Fóruns de Penedo e Coruripe
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/presidente-do-tj-confere-condicoes-
estruturais-dos-foruns-de-penedo-e-coruripe/

Título   : Governador sanciona lei que reajusta em 6,29% salários dos servidores do TJ/AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/governador-sanciona-lei-que-
garante-reajuste-de-629-aos-salarios-dos-servidores-do-tjal/

Título   : TJ de Alagoas assina contrato com FGV para realização de concurso público
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/%EF%BB%BFtj-de-alagoas-assina-
contrato-com-fgv-para-realizacao-de-concurso-publico-serao-131-vagas-disponibilizadas-sendo-
100-para-tecnico-judiciario-e-31-para-analista-expectativa-e-que-edital-seja/

Título   : Acusado de matar advogado no Francês vai a júri nesta quinta
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusado-de-matar-advogado-no-
frances-vai-a-juri-nesta-quinta/?cHash=30b5eff22d7b93e153669ac40af11cb0

TJ de Alagoas assina contrato com FGV para realização de concurso público
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/concursos/tj-de-alagoas-assina-contrato-com-fgv-
para-realizacao-de-concurso-publico/?cHash=0f7212dcc80392bdc4fafef1f71707b5
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Título   : Acusados da morte do advogado Marcos André vão a jurí popular
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusados-da-morte-do-
advogado-marcos-andre-vao-a-juri-popular/6324482/

Título   : Sem jurados suficiente, julgamento de acusado de matar advogado no Francês é suspenso
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/sem-jurados-suficiente-
julgamento-de-acusado-de-matar-advogado-no-frances-e-suspenso/6325678/

Título   : Acusado de participar de assassinato de advogado na Praia do Francês é julgado nesta 
quinta-feira
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/acusado-de-participar-de-assassinato-de-advogado-
na-praia-do-frances-e-julgado-nesta-quinta-feira.ghtml

Título   : Júri de acusado de participar do assassinato de advogado na Praia do Francês é suspenso
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/juri-de-acusado-de-participar-do-assassinato-de-
advogado-na-praia-do-frances-e-suspenso.ghtml

Título   : Júri de réu acusado de assassinar advogado no Francês é suspenso
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112153/juri-de-reu-acusado-de-assassinar-advogado-
frances-e-suspenso/

Título   : TJ lançará edital com 131 vagas até o final do ano
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112216/tj-lancara-edital-com-131-vagas-ate-o-final-
ano/

Título   : Sancionada lei garantindo reajuste de salários dos servidores do TJ-AL
Link     : http://www.alagoasnanet.com.br/v3/sancionada-lei-que-garante-reajuste-de-629-aos-
salarios-dos-servidores-do-tjal/

Folha de Alagoas_________________________________________________________________

Título   : TJ/AL assina contrato com FGV para realização de concurso público
Link     : http://folhadealagoas.com.br/portal/2017/11/30/%EF%BB%BFtjal-assina-contrato-com-
fgv-para-realizacao-de-concurso-publico/

Título   : Júri de réu acusado de assassinar advogado no Francês é suspenso
Link     : http://folhadealagoas.com.br/portal/2017/11/30/juri-de-reu-acusado-de-assassinar-
advogado-no-frances-e-suspenso/
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ALMAGIS______________________________________________________________________

Título   : Presidente do Tribunal de Justiça é homenageado pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas 
Link     : http://almagis.com.br/noticia/presidente-do-tribunal-de-justica-e-homenageado-pelo-
corpo-de-bombeiros-de-alagoas/2019

Título   :  Concurso público: edital para 131 vagas no TJ deve ser publicado ainda este ano
Link     : http://programacidadania.com.br/concurso-publico-edital-para-131-vagas-no-tj-deve-ser-
publicado-ainda-este-ano/

Título   : Julgamento do acusado de matar advogado é suspenso
Link     : http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/40339/julgamento-do-acusado-de-matar-
advogado-e-suspenso

Título   : Justiça retoma nesta sexta júri de mulher acusada de matar filho
Link     : http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/40345/justica-retoma-nesta-sexta-juri-de-
mulher-acusada-de-matar-filho

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : Júri de réu acusado de homicídio de advogado no Francês é suspenso
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/juri-de-reu-acusado-de-homicidio-de-
advogado-no-frances-e-suspenso

Título   : Tribunal de Justiça de Alagoas assina contrato com a FGV para realização de concurso 
público
Link     :  http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/11/30/tribunal-de-justica-de-alagoas-assina-
contrato-com-a-fgv-para-realizacao-de-concurso-publico/

A Notícia________________________________________________________________________

Título   : Júri de acusado de assassinar advogado no Francês é suspenso
Link     : http://www.anoticia.online/2017/11/30/juri-de-acusado-de-assassinar-advogado-no-
frances-e-suspenso/
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