
 

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

XLV CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
E D I T A L - nº 1/2013  

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
 

A Comissão do XLV Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 
Estado do Rio de Janeiro FAZ SABER aos interessados que a Inscrição Preliminar 
será PRORROGADA até às 16h do dia 09 de julho de 2013, e continuará sendo 
realizada pela internet, no site: www.vunesp.com.br 
 
Os itens 5.4 e 6.2, do respectivo Edital, também terão as suas datas 
postergadas, em virtude da PRORROGAÇÃO do período de inscrições: 
 
5.4. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização 
das provas deverá enviar, via Correios, por SEDEX, à Fundação VUNESP, Rua 
Dona Germaine Burchard, 515, CEP 05002-062, São Paulo - SP, até o dia 09 de 
julho de 2013, solicitação por escrito, juntamente com atestado médico 
(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento 
especial solicitado, salvo nos casos de força maior.  
 
6.2. Se o candidato for pessoa com deficiência, deverá declarar o tipo de 
deficiência em campo próprio do formulário de inscrição e encaminhar 
pessoalmente ou via correio, por SEDEX, até o dia 09 de julho de 2013, atestado 
médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o 
grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 
Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência à COMISSÃO 
DE CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Av. Erasmo 
Braga, 115 – Lâmina I – 9º andar – sala 901 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 
20020-903, indicando no envelope: Ref: “XLV Concurso de Ingresso na 
Magistratura”. 
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