Disponibilização: Terça-feira, 2 de Abril de 2013

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano III - Edição 690

51

DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA
PORTARIAS, ATOS, DESPACHOS E OUTROS EXPEDIENTES

PORTARIA Nº 209 /2013
O DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ,
JUIZ DE DIREITO FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO a indicação da Coordenadora do Grupo de Auxílio para Redução do Congestionamento de Processos
Judiciais da Comarca de Fortaleza, Dra. Joriza Magalhães Pinheiro;
RESOLVE:
Art 1º- designar os doutos magistrados constantes na relação abaixo,para,sem prejuízos das suas atuais atribuições,
auxiliarem em regime de mutirão, no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, no período de 01 de abril
a 31 de maio do corrente ano.
JUIZ (A)
DR. ELI GONÇALVES JÚNIOR
DR. EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO
DR. FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, 27 de março de 2013.
FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES
JUIZ DIRETOR

PORTARIA Nº 208 /2013
O DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ,
JUIZ DE DIREITO FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
CONSIDERANDO o PA nº 8503425-40.2013.8.06.0001, de interesse da Juíza de Direito Titular, Dra. Francisca Francy Maria
da Costa Farias, que trata da interrupção de férias.
RESOLVE revogar, em parte, a portaria nº 133/13-DF, a partir desta Data, que designou a Dra. Márcia Oliveira Fernandes
Menescal de Lima, Juíza de Direito desta Comarca, para responder junto à 13ª Vara Cível.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, 27 de março de 2013.
FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES
JUIZ DIRETOR

EDITAL N.º 01/2013
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE 200 (DEZENTAS) VAGAS DO
DEPARTAMENTO DE AGENTES DE PROTEÇÃO VOLUNTÁRIOS DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA
COMARCA DE FORTALEZA/CE
O Juiz de Direito Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, Dr. Francisco Luciano Lima Rodrigues e a Dra. Alda Maria Holanda
Leite, Juíza de Direito Coordenadora das Varas da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza – Ceará, no uso de suas
atribuições legais, tornam público, para conhecimento dos interessados, que entre os dias 08 a 19 de abril de 2013, estarão
abertas as inscrições para a seleção pública, destinada ao provimento de 200 (duzentas) vagas, e as que vierem a surgir dentro
do prazo de validade da seleção, para a função de Agente de Proteção Voluntário da Infância e Juventude da Comarca de
Fortaleza, Estado do Ceará, conforme Artigo 194 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
1. DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO
A seleção será realizada pela Comissão Examinadora, composta de um membro do Ministério Público, um membro
da Defensoria Pública, um membro do Poder Judiciário do Estado do Ceará e uma Psicopedagoga da Escola Superior da
Magistratura (ESMEC), membro suplente, especialmente convidados para esse fim.
2. DAS VAGAS
2.1 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato declara estar ciente das disposições contidas neste edital.
2.2 As vagas oferecidas, no número de 200 (duzentas), serão distribuídas entre o turnos matutino, vespertino e noturno
em horário de expediente do órgão, de segunda a sexta-feira e finais de semanas, podendo os agentes aprovados serem
distribuídos e lotados entre os plantões na Sede do Juizado da Infância e Juventude, Terminais Rodoviários de Fortaleza,
Aeroporto Internacional de Fortaleza, Rondas (provisórias ou permanentes), atendendo, o organograma assim especificado:
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NoturnoPostos/Sede/Equipes
18h à 22h30min e 21h00 a 1h

3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS:
I – reconhecida idoneidade moral;
II – possuir no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade e estar em cumprimento dos seus deveres de cidadão (estar quite a
Justiça Eleitoral);
III – Quitação com o Serviço Militar para candidatos do sexo masculino;
IV – residir no Município de Fortaleza;
V – possuir escolaridade mínima do Ensino Médio, devidamente comprovada;
VI – estar em pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício da função de agente de proteção;
VII – não ter sido excluído da função de Agente de Proteção, nos termos do que dispõe o Regimento Interno do Departamento
de Agentes de Proteção da Comarca de Fortaleza;
VIII – Não ser Agente de Proteção em outra Comarca;
IX – ser aprovado (a) em prova objetiva de conhecimentos específicos, e por fim frequentar com aproveitamento o curso
de formação.
4 DA INSCRIÇÃO
O período de inscrição será compreendido entre os dias 08 a 19 de abril de 2013, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
na Sede do Departamento de Agentes da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza sito na Rua Desembargador Floriano
Benevides, 220, Fórum Clóvis Beviláqua, Nível 4-A Leste – Água Fria ou no Posto do Juizado da Infância e da Juventude da
Comarca de Fortaleza no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, sito na Av. Borges de Melo, 1630 - Fátima.
O candidato deverá comparecer no ato da inscrição, munido dos documentos a seguir descritos e preencher o Formulário
de Inscrição:
I - Cédula de identidade e CPF, comprovando ter a idade mínima exigida no ato da inscrição;
II – Título de Eleitor e comprovante de que votou nas últimas eleições, ou justificou ausência;
III - Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
IV- Certificado de conclusão do ensino médio (2º grau); ou declaração equivalente;
V - Comprovante de residência (ser residente no Município de Fortaleza);
VI - Curriculum vitae (modelo constante do Anexo I);
VII - Certidão Negativa Criminal Estadual e Federal;
VIII - 02 (duas) fotos (3X4) coloridas, iguais e recentes, com fundo branco.
4.3 Os documentos descritos nos itens I, II, III, IV e V deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas. Os
documentos descritos nos tópicos VI e VII deverão ser originais.
4.4 Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem por carta, correio eletrônico (e-mail) ou fax.
4.5 É de inteira responsabilidade do candidato a exatidão das informações sobre seus dados cadastrais, sob pena de sua
eliminação, caso verificado, a qualquer época, irregularidade, falsidade ou inexatidão de dados.
4.6 É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de inscrição (canhoto) para apresentação antes da
realização das provas, bem como, manter-se informado da regularidade de sua inscrição na sede do Departamento.
4.7. É vedada a inscrição do candidato que desempenhe ou exerça cargo eletivo ou qualquer atividade policial, agente
penitenciário ou guarda municipal, funções essas incompatíveis com o cargo de Agente de Proteção.
5. DAS ATRIBUIÇÕES E DA VOLUNTARIEDADE DA FUNÇÃO
5.1 São atribuições da função de Agente de Proteção, entre outras, aquelas previstas no Regimento Interno do Departamento
de Agentes de Proteção;
5.2 O Agente de Proteção é agente honorífico da Comarca e presta serviços de grande relevância à sociedade. É serviço
voluntário, que para fins legais, é considerado como atividade não remunerada, prestada por pessoa à entidade pública, com
objetivos cívicos, educacionais e de assistência educacional, não gerando vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim.
6. DA FUNÇÃO DO AGENTE DE PROTEÇÃO:
6.1 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
6.1.1. As atividades consistem no desempenho de todas as funções do Agente de Proteção junto à sociedade, em acordo
com o Regimento Interno do Departamento de Agentes de Proteção, competências previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, Ordem de Serviço da Diretoria do Departamento de Agentes de Proteção e Portarias do Juiz da Infância e
Juventude.
7. DA BANCA EXAMINADORA
7.1. A banca examinadora da seleção pública será , composta de um membro do Ministério Público, um membro
da Defensoria Pública, um membro do Poder Judiciário do Estado do Ceará e uma Psicopedagoga da Escola Superior da
Magistratura (ESMEC), de i libada reputação ético-profissional, obedecidas as normas de sigilo e de segurança inerente ao
exercício de membro de comissão examinadora de certames públicos.
7.2 Não poderá participar da banca examinadora nem funcionar na seleção quem for parente até o terceiro grau, em linha
reta ou colateral, consanguíneo ou afim ou quem possua relação de amizade ou inimizade com qualquer candidato.
7.3. Qualquer irregularidade, quebra de sigilo ou inobservância das recomendações de segurança deste Edital, cometida
pelos componentes da Comissão Examinadora, constatada antes, durante ou após a seleção, será objeto de sindicância,
inquérito administrativo ou policial, nos termos da legislação pertinente.
8. DA SELEÇÃO
8.1. A seleção desenvolver-se-á em 03 (três) etapas distintas:
a) Pré-inscrição, com apresentação da documentação constante do item 4.2 deste Edital (eliminatória);
b) Prova objetiva (eliminatória);
c) Curso de Formação, com carga horária de 08 h/a (oito horas-aulas), divididas em 02 (dois) encontros de 04 h/a (quatro
horas-aulas), acompanhada de avaliação de desempenho (classificatória).
8.2 Para a realização de prova e/ou exame e em todas as circunstâncias que exijam a identificação do candidato, este
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deverá apresentar documento de identidade original, legível, que contenha foto, sem o qual o candidato será impedido de
realizar as provas e/ou exame.
8.3 Serão considerados documentos de identificação para acesso à sala de provas e nas demais etapas os originais que
contenham foto, expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública e Justiça, Diretoria Geral da Polícia Civil e Polícia Federal,
carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos Profissionais regulamentados na forma da lei.
8.4 O candidato deverá trazer caneta esferográfica de tinta preta ou azul, além de comparecer ao local designado para a
realização das provas e/ou exame, em todas as etapas, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado
para seu início.
9 DA PRIMEIRA ETAPA:
9.1 Apresentação da documentação exigida no item 4.2 deste Edital.
10. DA SEGUNDA ETAPA:
10.1 A Prova Objetiva, tem caráter eliminatório e classificatório, conterá 40 (quarenta) questões, que versarão sobre os
artigos constantes da Lei n!‹ 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e do Regimento Interno do
Departamento de Agentes de Proteção da Infância e Juventude de Fortaleza, valendo cada questão 0,25 pontos, totalizando 10
(dez) pontos.
10.2 Tanto a Lei n!‹ 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o Regimento Interno
do Departamento de Agentes de Proteção da Infância e Juventude de Fortaleza estarão disponíveis para download no site da
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC (http://www2.tjce.jus.br:8080/esmec/ ).
10.3 . A prova objetiva será aplicada na Sede da Escola Superior da Magistratura – ESMEC, localizada na Rua Ramires
Maranhão do Vale, 70 – Água Fria, às 09 horas do dia 30 de abril de 2013.
10.4 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de
Respostas.
10.5 Não será permitido qualquer tipo de consulta, sendo que qualquer comunicação entre candidatos resultará na exclusão
sumária dos envolvidos.
10.6. O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, as respostas das questões da prova
objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção e aferição de nota.
10.7 A prova objetiva constará de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo adotada,
para fins de correção, uma única resposta correta por questão.
10.8 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de
Respostas. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação
não preenchido integralmente.
10.9 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
10.10 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação de prova, levando consigo o caderno de questões,
depois de transcorrido metade do tempo total destinado a realização da respectiva prova, ou seja, após 01 hora e 30 minutos
de seu início.
10.11 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova
objetiva.
10. 12 Será eliminado do processo seletivo, o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido portando
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, MP3 e similares, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica etc., bem como relógios eletrônicos, óculos escuros ou quaisquer acessórios
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
11 DA NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO:
11.1 Somente continuarão no processo de seleção os candidatos que atingirem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por
cento) na prova.
11.2 Os candidatos considerados aprovados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas.
11.3. O número de candidatos selecionados corresponderá ao dobro do quantitativo de vagas oferecidas, compondo-se,
assim, um quadro de reserva técnica.
11.4 A publicação do resultado da Primeira Etapa (pré- inscrição) ocorrerá em 24 de abril de 2013, já o resultado da Segunda
Etapa (prova objetiva) será divulgado no dia 03 de maio de 2013, ambos no site da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Ceará – ESMEC (http://www2.tjce.jus.br:8080/esmec/ ) e também serão afixados nos locais de inscrição, constantes do item
4.1 deste Edital.
11.5 Em caso de empate terá preferência o candidato que:
I – tiver a maior idade;
II – for casado;
III – obtiver maior nota da prova objetiva;
IV – ter curso superior completo.
12. TERCEIRA ETAPA – CURSO DE FORMAÇÃO
12.1 A Terceira Etapa da seleção consistirá em um curso de formação com os 200 (duzentos) primeiros aprovados e
devidamente habilitados para essa fase, de forma coletiva por turmas;
12.2 Curso de Formação realizar-se-á no dia 08 de maio de 2013, no horário de 08h às 12h e de 14h às 18h, na Escola
Superior da Magistratura do Estado do Ceará- ESMEC.;
12.3 O prazo de validade desta seleção será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.
12.4 .Além do número de candidatos aprovados e classificados, de acordo com as vagas oferecidas, será formado cadastro
de reserva técnica dos candidatos que alcançarem a média mínima exigida para aprovação no presente processo seletivo no
número igual a quantidade de vagas oferecidas (200), os quais poderão ser convocados em eventual necessidade do Órgão.
13. DOS RECURSOS
13.1 O prazo para interposição de recurso do resultado das fases eliminatórias será de 02 (dois) dias úteis contados a partir
da data seguinte a da publicação do fato que lhe deu origem.
13.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, ou seja, um recurso para cada evento que lhe
deu origem.
13.3 O recurso, também admitido via procurador, deverá ser elaborado no modelo disponibilizado no Anexo III do presente
Edital e protocolizado dentro do prazo devido na Sede do Departamento de Agentes da Infância e Juventude, da Comarca de
Fortaleza ou no Posto do Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza localizado no Terminal Rodoviário Engenheiro João
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Tomé.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 O candidato deverá observar as normas estabelecidas neste edital, assim como nos demais comunicados divulgados
pela Comissão Examinadora.
14.2 Não será admitido, em qualquer das etapas, o ingresso de candidato no local de realização das provas e/ou exame
etapas após o horário fixado para o seu início.
14.3 Durante a realização da prova e/ou exame, não será permitido espécie alguma de consulta ou comunicação entre os
candidatos nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
14.4 Será procedida a análise dos documentos pessoais de todos os candidatos durante a realização das provas.
14.5 A aprovação e classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito quanto à posse no Quadro
Funcional de Agentes de Proteção do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza, dentro do número de vagas
oferecidas.
14.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes
a esta seleção pública, devendo manter atualizado seu endereço eletrônico, residencial e telefones para contato.
14.7 O Departamento de Agentes de Proteção da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza se reserva no direito de
mudar o local e horário dos exames em virtude de fatos impeditivos ou inesperados que porventura impeçam a boa realização
do Processo Seletivo, avisando previamente os candidatos.
14.8 Ressalta-se que o disposto no item 12.4, não gera relação de obrigatoriedade do Órgão com o candidato, cujo nome
conste no Cadastro Reserva.
14.9 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e/ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão
Examinadora.
Fortaleza, 01 de abril de 2013.
Dr. Francisco Luciano Lima Rodrigues
Juiz de Direito Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua
Dra. Alda Maria Holanda Leite
Juíza de Direito Coordenadora das
Varas da Infância e Juventude de Fortaleza
ANEXO I
CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÕES PESSOAIS E FAMILIARES
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*Nome (completo e sem abreviações): ______________________________________________________________
*Sexo: ( ) M ( ) F *Data de Nascimento: ____/____/____ *Idade:________
Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) outros___________________________
*Identidade: _____________________ *Data de expedição: ____/____/____
*Órgão expedidor: _____________
*CPF: __________________________
Registro Profissional (nº da CTPS/série/UF): __________________________
*Endereço: (Rua, Av, etc.) ______________________________________________________________
*Nº:________ *Bairro: ___________________________________________
*Complemento (casa, apto, etc): ___________________________________
*Cidade:________________________ * Estado:______________________
*CEP: ____________ - _______
Tempo de Residência: __________________________
*E-mail: ______________________________________
*Telefone fixo: ( ) ____________________________
*Celular: ( ) ________________________________
Telefone recado: ( ) _________________________
Nome: ________________________________________________________
*Nome da Mãe (completo e sem abreviações): ______________________________________________________________
Atenção: Os itens marcados com o símbolo (*) são de preenchimento obrigatório
ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO ACADÊMICA
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Ensino Médio
Curso Técnico Área: __________________________________________
Curso Tecnólogo Área:________________________________________
Curso Superior Área: __________________________________________
Pós-graduação Área: __________________________________________
Mestrado Área : ______________________________________________
Doutorado Área: ______________________________________________

Cursos complementares (somente cursos com carga horária mínima de16 horas/aula):
1) *Curso: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________
Instituição (nome e município):______________________________________
*Duração: ____/____/____ a ____/____/____ *Carga horária (hora/aula): _______________________________________
_______________________
2) *Curso: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________
Instituição (nome e município):______________________________________
*Duração: ____/____/____ a ____/____/____ *Carga horária (hora/aula): _______________________________________
_______________________
Eventos (Seminários, congressos, palestras):
1) *Nome (tema e município):_______________________________________
*Apresentação de trabalho: ( ) Sim ( ) Não
Caso tenha participado de outros, especifique (nome e apresentação de trabalho) : ________________________________
______________________
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: Terça-feira, 2 de Abril de 2013

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano III - Edição 690

56

D) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Cite suas experiências profissionais da mais recente para a mais antiga:
1) *Instituição (nome e município):__________________________________
*Ramo de Atividade:_________________
*Cargo:____________________________
*Atividades desenvolvidas: _______________________________________
*Permanência: ____/____/____ a ____/____/____
Motivo da saída:_________________________________________________
( ) CLT ( ) contrato temporário ( ) informal ( ) voluntário ( ) estágio
( ) outros ___________
2) *Instituição (nome e município):__________________________________
*Ramo de Atividade:_________________
*Cargo:____________________________
*Atividades desenvolvidas: _______________________________________
*Permanência: ____/____/____ a ____/____/____
Motivo da saída:_________________________________________________
( ) CLT ( ) contrato temporário ( ) informal ( ) voluntário ( ) estágio
( ) outros ___________
3) *Instituição (nome e município):__________________________________
*Ramo de Atividade:_________________
*Cargo:____________________________
*Atividades desenvolvidas: _______________________________________
*Permanência: ____/____/____ a ____/____/____
Motivo da saída:_________________________________________________
( ) CLT ( ) contrato temporário ( ) informal ( ) voluntário ( ) estágio
( ) outros ___________
E) ASPECTOS SOCIAIS
1) *Participou ou participa de algum grupo/projeto social/trabalho voluntário: ( ) Não ( ) Sim
*Grupo/projeto/trabalho voluntário (qual e local):____________________________________________________________
Atividades desenvolvidas: _____________________________________________________________________________
*Permanência: ____/____/____ a ____/____/____
Motivo da saída:_________________________________________________
DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES POR MIM PRESTADAS NESTE FORMULÁRIO, SOB RISCO DE
RESPONSABILIZAÇÃO LEGAL EM CASO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
______________________,_____de___________________________ de 2013
__________________________________
Assinatura do Candidato
ANEXO II
CRONOGRAMA

PRAZO PARA EXECUÇÃO

ATIVIDADE
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06 e 07 de maio de 2013
09 de maio de 2013

14 e 15 de maio de 2013

Caderno 1: Administrativo

Fortaleza, Ano III - Edição 690

57

Período
de
Inscrição/
encaminhamento
de
documentação
Divulgação dos nomes dos candidatos classificados
na PRIMEIRA FASE
Protocolo de Requerimento de Recurso do Resultado
da PRIMEIRA FASE
Divulgação do julgamento dos Recursos do Resultado
da PRIMEIRA FASE
Realização da Prova Objetiva - SEGUNDA FASE
Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva
Protocolo de Requerimento de Recurso do Gabarito da
Prova Objetiva
Divulgação do julgamento dos Recursos do Gabarito
da Prova Objetiva, dos nomes dos candidatos
aprovados na SEGUNDA FASE convocação dos 200
primeiros aprovados para o Curso de Formação TERCEIRA FASE
Realização do Curso de Formação – TERCEIRA FASE

ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO

1 – IDENTIFICAÇÃO
NOME:_________________________________________________________
ENDEREÇO:____________________________________________________
CIDADE:_________________________ CPF: _________________________
TELEFONE: ( )_________________ E-MAIL:________________________
2. SOLICITAÇÃO
À Comissão Examinadora
Como candidato ao Cargo de Agente de Proteção Voluntário do Juizado da Infância e da Juventude da
Comarca de Fortaleza/CE, revisão:
( ) do resultado da primeira fase
( ) do gabarito oficial da prova objetiva, questão (ões):_________________
______________________________________________________________
3. JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:
______________________________________________________________________________________
______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
_____________________,_____ de ___________ de 2013.
_____________________________________
Assinatura do Candidato
INSTRUÇÕES: O preenchimento será permitido a caneta ou digitado. Somente serão aceitos recursos
preenchidos neste modelo de formulário.

PORTARIA N.º 210/2013
O DOUTOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA,
COMARCA DE FORTALEZA, CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.
Considerando o fato de que esta comarca sediará alguns jogos da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo
2014;
Considerando a carência no atual quadro de agentes de proteção da Infância e Juventude desta comarca, o qual se mostra
insuficiente para atender à demanda durante os referidos eventos esportivos;
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Considerando a obrigatoriedade de prestar-se toda assistência e proteção a crianças e adolescentes no período de
realização das mencionadas copas, bem como o legado positivo que grandes eventos devem deixar às cidades que os sediam;
Considerando a avaliação de conhecimento a melhor forma de selecionar pessoas para integrarem o referido quadro de
agentes de proteção da Infância e Juventude;
RESOLVE:
Art. 1.º. Constituir, por este ato, a Comissão Organizadora da Seleção para o Quadro de Agentes da Infância e Juventude
desta Comarca de Fortaleza, na forma descrita no Edital n.º 01/2013, assim:
a) uma integrante do Poder Judiciário deste Estado, na pessoa da Dra. Rita Emília Carvalho Rodrigues Bezerra de Menezes,
na função de presidente;
b) uma integrante do Ministério Público Estadual, na pessoa da Dra. Sofia Farias Lima Melo, na função de membro;
c) um integrante da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa do Dr. Alfredo Jorge Homcy Neto, na função de membro;
d) uma psicopedagoga da Escola Superior de Magistratura Cearense, na pessoa de Rosângela Evangelista.., na função de
auxiliar.
Art. 2.º A seleção realizar-se-á na forma e datas estipuladas no Edital n.º 01 /2013.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dado e passado na Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, Comarca de Fortaleza, Ceará, em 1.º de abril de 2.013.
Publique. Registre-se. Cumpra-se.
FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES
Juiz de Direito - Diretor do Fórum

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 1629/2013
O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso
de suas atribuições legais, na forma do artigo 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará), c/c o Edital 001/2013, de 31 de janeiro de 2013, e
CONSIDERANDO que constitui princípio reitor da Administração Pública, dentre outros, a publicidade, que reclama sejam os
atos administrativos devidamente divulgados, para que tenham plena eficácia;
RESOLVE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 4.13 DO REFERIDO EDITAL, TORNAR PÚBLICAS AS DECISÕES
SOBRE OS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. O INTEIRO TEOR DAS DECISÕES ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA NO
PORTAL DO COLABORADOR.

NOME
ANTONIO ADAIL PEREIRA
ARTIMES LOURENÇO DE OLIVEIRA
FABIANO FERREIRA SOARES
LUCIANA PINHEIRO PAIVA
LUCIANA PINHEIRO PAIVA
MARIA IVONE DA SILVA PEREIRA
ORLEY DE SOUSA NUNES
RAIMUNDO NETO SOUSA LIMA

TIPO
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar da
classiﬁcação dos inscritos
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar
da classiﬁcação dos inscritos
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar
da classiﬁcação dos inscritos
Recurso contra a Habilitação
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar da
classiﬁcação dos inscritos
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar da
classiﬁcação dos inscritos
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar da
classiﬁcação dos inscritos
Reconsideração da divulgação do resultado preliminar
da classiﬁcação dos inscritos

STATUS
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 20 de março de 2013.
Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 1448/2013
O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei complementar 72/2008,
de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115,
publicada no DOE, de 19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento 185/2012,
RESOLVE DESIGNAR O (A) DRA. ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA, Promotor (a) de Justiça titular da 2ª
Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Tianguá para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

