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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul 
Tribunal de Justiça 

 
EDITAL Nº 10 de 25 de setembro de 2017.  

 
LISTA PROVISÓRIA DE INSCRITOS E RESULTADO PROVISÓRIO DE ATENDIMENTO 

ESPECIAL E COMPROVAÇÃO DE JURADOS 
 

A BANCA EXAMINADORA DESIGNADA PELO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL por meio da Portaria nº 

1.118, de 27 de abril de 2017, no uso de suas atribuições legais, resolve TORNAR PÚBLICA a lista 

provisória de inscritos, o resultado provisório de atendimento especial e da comprovação da 

participação como jurado, em conformidade com os termos dos itens 9.4, 9.9. e 12.6. do Edital 

001/2017. 

 

1. A lista provisória de inscritos consta no Anexo I. 

 

1.1.Nos casos em que houve o deferimento da inscrição do candidato para concorrer às vagas 

reservadas a pessoas com deficiência, o laudo estava em conformidade com o disposto no 

edital (item 11.5.).  

1.2.A verificação quanto ao enquadramento às disposições legais vigentes como pessoa com 

deficiência será realizada por Junta Médica após o resultado final do concurso (item 11.6. do 

Edital). 

1.3.A lista de inscrições cancelada consta no Anexo II. 

 

2. O resultado provisório dos pedidos de atendimento especial consta no Anexo III. 

 

3. O resultado preliminar de candidatos que indicaram na inscrição que exerceram efetivamente a 

função de jurado consta no Anexo IV. 

 

4. Conforme previsto no item 16.1. do Edital 001/2017, caberá recurso, devidamente fundamentado, 

da lista preliminar de inscritos (ampla concorrência e PCD), atendimento especial e documento 

comprobatório da participação como jurado no período de 26 a 27 de setembro de 2017. O 

recurso deverá seguir as orientações contidas no site 

http://pucpr.br/concursos/tjms/2017e01/orientacao.php. 

 

4.1.Caso o candidato tenha feito a inscrição, confirmado o pagamento e não conste na lista 

preliminar de inscritos, no recurso, deverá enviar o comprovante de pagamento e o boleto. 

 

Campo Grande, 25 de setembro de 2017. 

 

A BANCA EXAMINADORA: 

 

 

Des. Eduardo Machado Rocha 
Presidente 

 

Dr. Flavio Saad Peron 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Raphael Vicente Bilinski 
Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoal 


