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EDITAL Nº 24/2021 DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO  

DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS  
 

 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, por intermédio da Comissão responsável pelo concurso 

público para provimento de cargos de Juiz Substituto, tendo em vista o Edital nº 02/2019 de Abertura de 

Inscrições do Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico no dia 05 de julho de 2019, e retificação posterior, resolve: 

 

1.  Convocar os candidatos que se autodeclararam negros, aprovados na Prova de Sentença para a 

realização da avaliação quanto à condição de pessoa negra prevista no Capítulo 4 do Edital nº 02/2019 

de Abertura de Inscrições, de acordo com as instruções a seguir: 

1.1 As avaliações dos candidatos autodeclarados negros serão realizadas no dia 25.07.2021, na cidade 

de Maceió – AL, na ESMAL – Escola Superior da Magistratura, na Rua Cônego Machado, 1061 – 

Farol, nos horários indicados no Anexo Único deste Edital e por meio do Cartão Informativo, a ser 

enviado aos candidatos por e-mail. 

1.2  O candidato deverá apresentar documento original de identidade, conforme estabelecido no item 

9.6 do Capítulo 9 do Edital nº 02/2019 de Abertura de Inscrições. 

1.3 As avaliações serão realizadas, respeitada a ordem de chegada dos candidatos, de acordo com a 

data e horário de convocação, mediante senha específica, obedecendo-se a prioridade para os 

casos estabelecidos em lei. 

1.3.1 Somente serão realizadas as avaliações daqueles que comparecerem de acordo com o 

“horário de apresentação”.  

1.3.2 O candidato convocado que comparecer após o horário limite de apresentação será 

considerado ausente. 

1.3.3 Somente serão realizadas avaliações no dia, horário e locais preestabelecidos neste Edital. 

Não será permitida a entrada de acompanhantes.  

1.3.4 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato.  

1.4  O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas aos 

candidatos negros. 

1.5  A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu 

parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios de 
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fenotipia do candidato. 

1.5.1  A Comissão de Verificação será composta por 3 (três) membros. 

1.5.2   Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido por pelo menos um dos 

membros da Comissão de Verificação. 

1.5.3  Os candidatos que não forem reconhecidos pela Comissão como negros - cuja declaração 

resulte de erro, por ocasião de falsa percepção da realidade, não sendo, portanto, revestida 

de má-fé - ou os que não comparecerem para a verificação na data, horário e local a serem 

estabelecidos em Edital específico para este fim, continuarão participando do concurso em 

relação às vagas destinadas à ampla concorrência, se tiverem obtido 

pontuação/classificação para tanto. Será eliminado do concurso o candidato que não 

possua pontuação/classificação para figurar na listagem de ampla concorrência. 

1.5.4  A avaliação da Comissão específica quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na 

condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso. 

1.5.5  O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das 

despesas com viagens e estada dos candidatos convocados pela Comissão. 

2.  Informar que, durante a realização desta etapa serão observadas as normas sanitárias dispostas para o 

restabelecimento gradual das atividades presenciais no âmbito do Estado de Alagoas, para a cidade de 

Maceió.  

2.1  Nos casos em que haja alteração das condições sanitárias a realização das provas poderá ser 

suspensa, de acordo com as fases estabelecidas pelo Governador do Estado de Alagoas, para a 

cidade de Maceió, conforme a evolução da Covid-19.  

2.2  No local de realização da avaliação serão observadas as condições sanitárias de segurança, como 

higienização de superfícies, disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas 

comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários, sinalização para orientação 

quanto ao distanciamento social, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e 

portas, quando possível. 

2.3  O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das entrevistas estão restritos 

aos candidatos convocados, a fim de se evitar aglomerações, e deverão observar:  

a)  o distanciamento social;  

b)  as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou 

espirrar);  

c)  o uso obrigatório de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca, 

não sendo permitido o acesso sem a utilização da mesma, será permitida a utilização de 
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viseiras em complementação a máscara; não será permitido o acesso do candidato que 

estiver utilizando a viseira (escudo facial/face shield) sem a máscara;  

d)  a aferição da temperatura corporal.  

e)  as orientações determinadas por coordenadores e fiscais da Fundação Carlos Chagas.  

2.4 Para aqueles que apresentarem, no momento da aferição, na entrada do local de realização desta 

etapa, temperatura corporal superior a 37,8°C serão realizadas outras duas (02) aferições. Após a 

terceira aferição confirmando a temperatura mencionada, o candidato não realizará a avaliação, 

mediante preenchimento de formulário específico.  

2.5  Recomenda-se aos candidatos que tragam a sua própria garrafa de água para uso individual.  

2.6  O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, desde que esse 

recipiente seja transparente. 

2.7  As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser 

compartilhados entre os candidatos. 

2.7.1  Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato, o qual deverá dispor da 

quantidade suficiente para sua reposição, caso seja necessário.  

2.8  A retirada da máscara de proteção facial somente será permitida: 

a)  nos momentos da identificação; 

b)  durante a entrevista diante da Comissão, sendo mantido o distanciamento social mínimo de 

1,5 metros; 

c)  para consumo de água ou alimentos; 

d)  ou para realizar a substituição da máscara.  

2.9 A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias dispostas neste edital acarretará a sua 

retirada do local de realização da referida etapa, impossibilitando a realização da avaliação. 

2.10  A obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento e higienização das mãos é aplicável a 

qualquer pessoa que for autorizada a acessar o prédio de realização do certame. 

 
 

Maceió, 15 de julho de 2021. 
 
 

Ygor Vieira de Figueirêdo 
Presidente da Comissão do Concurso 
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ANEXO ÚNICO 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 
 JUIZ SUBSTITUTO 
 
      ESMAL- ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA                        
 End.     RUA CÔNEGO MACHADO, 1061 
          FAROL 
          MACEIÓ - AL 
  
 
Data: 25/07/2021  
Horário de apresentação: 08h00 às 09h00 (HORÁRIO LOCAL) 
 
  

NÚMERO NOME DOCUMENTO 

0000538b ANA CAROLINA FERREIRA MARQUES DOS PRAZERES 0000000007508627 

0002535f ANNA CAROLYNNA DA SILVA ALMEIDA 0000000009115171 

0007700i FABIANA MOURA WILD 0000000358716202 

0004957i MARINA AGUIAR NASCIMENTO 0000001279871857 

0001775j ROBERTA BARROS CORREIA BRANDAO 0000001004309295 

0003648b SARA ALMEIDA CEDRAZ 0000000706027191 
 
6 candidato(s) neste horário 
  
 
Data: 25/07/2021  
Horário de apresentação: 09h00 às 10h00 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NÚMERO NOME DOCUMENTO 

0002188k ANDRE FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 0000000709470908 

0002488a ANDRE RAMON MOREIRA LOPES 0000000002044558 

0003519b BRUCE LEE SIMOES PIMENTEL 0000000001433011 

0005492g DANILO VITAL DE OLIVEIRA 0000000002087578 

0004051e DENIS MARTINELLI JUNIOR 0000000348531230 

0001699i EVALDO DA CUNHA MACHADO 0000000122634009 

0000954e GEORGE BARBOZA CORDEIRO 0000001494883511 

0003730i GEORGES LEONARDIS GONCALVES DOS SANTOS 0000000011984531 

0000552g GILMAR  MENEZES SILVA 00000000M7498325 

0003626c JOHNATON MARTINS DE SOUZA 00000002228255ES 

0003748f MARIO DE MEDEIROS ROCHA FILHO 0000099001092889 

0001972a PEDRO HENRIQUE ARGOLO COSTA 0000000016804131 

0002981g RAFAEL HENRIQUE DE BARROS LINS SILVA 0000000006430486 

0004866f ROBERIO MONTEIRO DE SOUZA 0000000000038159 

0005089b VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO 0000000014034103 
 
15 candidato(s) neste horário 
 

 


