XLVIII CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
PARA FINS DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA
(os documentos deverão ser organizados e entregues nesta ordem)

DOCUMENTOS
(Subitem 11.4 do Edital de Abertura)
( )
a) cópia autenticada de documento oficial de identificação, contendo fotografia do portador e sua
assinatura, preferencialmente o mesmo utilizado para a inscrição;
( )
b) seis (6) fotos coloridas iguais, tamanho 3x4 (três por quatro), datadas recentemente;
( )
c) cópia autenticada do diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da
Educação;
( )
d) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, até o dia do encerramento do
prazo para a inscrição definitiva, 3 (três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia
ou de cargo, emprego ou função exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;
(RELACIONAR OS DOCUMENTOS DESTE ITEM NO ANEXO II)
( )
e) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao
serviço militar, se do sexo masculino;
( )
f) cópia autenticada do título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia
com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral;
( )
g) certidão dos distribuidores cíveis e criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito
Federal e Militar dos lugares em que haja residido ou exercido atividade profissional nos últimos 5
(cinco) anos;
( )
h) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde
haja residido ou exercido atividade profissional nos últimos 5 (cinco) anos;
( )
i) os títulos definidos no item 13 do Edital de Abertura;
(RELACIONAR OS TÍTULOS NO ANEXO III)
( )
j) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido
indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente – ou, em caso contrário, notícia
específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes – e os procedimentos
administrativos a que tenha respondido;
( )
k) formulário fornecido pela Comissão de Concurso, em que o candidato especificará as atividades
jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação bem como
as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional,
discriminados em ordem cronológica, bem como os lugares de residência nos últimos 5 (cinco)
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anos; (ANEXO II)
( )
l) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato
advogado perante a instituição;
( )
m) certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, comprovando a inexistência de crime eleitoral;
( )
n) certidão fornecida pelo órgão competente quanto à inexistência de penalidade disciplinar
aplicada ao candidato durante o exercício de qualquer cargo ou função pública, ou quanto à
natureza de eventual procedimento disciplinar findo ou em andamento.
( )
o) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

