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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2023 
 

 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN, no uso de suas atribuições, e nos termos 

estabelecidos no subitem 17.12 do Edital nº 02/2023, referente ao concurso público para o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cuja alteração está a seguir 

elencada: 

 

1. No item 5, DA ISENÇÃO, ONDE SE LÊ: 

5.1 Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de 

outubro de 2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho 

de 2007, aos amparados pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018 e Lei nº 10.440, de 16 de outubro de 

2018, que garante isenção ao doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da 

Saúde, mediante solicitação e comprovação conforme descrito nesse Edital, às doadoras regulares de leite 

materno nos termos da Lei nº 10.095, de 08 de agosto de 2016, aos doadores de sangue, conforme Lei 

Estadual nº 5.869 de 09 de janeiro de 1989 e aos eleitores convocados e nomeados para servirem à Justiça 

eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais, de acordo com a Lei nº 9.643, de 18 de julho de 2012. 

 

LEIA-SE: 

5.1 Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto nº 11.016, de 29 de 

março de 2022 e Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, aos 

amparados pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018 e Lei nº 10.440, de 16 de outubro de 2018, que garante 

isenção ao doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, mediante 

solicitação e comprovação conforme descrito nesse Edital, às doadoras regulares de leite materno nos 

termos da Lei nº 10.095, de 08 de agosto de 2016, aos doadores de sangue, conforme Lei Estadual nº 5.869 

de 09 de janeiro de 1989 e aos eleitores convocados e nomeados para servirem à Justiça eleitoral por ocasião 

dos pleitos eleitorais, de acordo com a Lei nº 9.643, de 18 de julho de 2012. 

 

2. No item 6, DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FICA INCLUÍDO: 

 

6.1 Será considerada pessoa com deficiência aquela que se enquadra na Lei Federal nº 13.146/2015 e Lei 

Estadual nº 11.122, de 02 de junho de 2022, sendo destinado o percentual de 5% das vagas para 

candidatos inscritos como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Estadual nº 7.943, de 5 de julho de 

2001, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.  
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3. No item 3, DOS CARGOS, ONDE SE LÊ: 

3.1  A denominação dos cargos, das áreas, das especialidades, o número de vagas e a remuneração inicial 
para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) estão estabelecidos nas tabelas a seguir: 
 

Analista Judiciário Vagas Cadastro de reserva 

Cargo Área Especialidade Local AC Negros PCD Total AC Negros PCD 

Analista 
Judiciário 

Apoio 
especializado 

Tecnologia de 
Informação – 

Análise de 
Sistemas 

Natal 19 5 1 25 37 10 3 

Analista 
Judiciário 

Apoio 
especializado 

Tecnologia de 
Informação – 

Análise de 
Sistemas 

(Inteligência 
Artificial) 

Natal 3 1 1 5 18 5 2 

Analista 
Judiciário 

Apoio 
especializado 

Tecnologia de 
Informação – 

Análise de 
Suporte 

Natal 3 1 1 5 53 15 4 

 

LEIA-SE: 

3.1  A denominação dos cargos, das áreas, das especialidades, o número de vagas e a remuneração inicial para o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) estão estabelecidos nas tabelas a seguir: 
 

Analista Judiciário Vagas Cadastro de reserva 

Cargo Área Especialidade Local AC Negros PCD Total AC Negros PCD 

Analista 
Judiciário 

Apoio 
especializado 

Tecnologia de 
Informação – 

Análise de 
Sistemas 

Natal 22 6 2 30 56 15 4 

Analista 
Judiciário 

Apoio 
especializado 

Tecnologia de 
Informação – 

Análise de 
Suporte 

Natal 3 1 1 5 53 15 4 

 

4. No item 10, DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, FICAM SUPRIMIDOS: 

10.3.1 A avaliação de títulos para o cargo de Analista Judiciário - Apoio especializado em Tecnologia da 

Informação - Analista de Inteligência Artificial valerá, no máximo, 5 (cinco) pontos, ainda que a soma dos valores 

dos títulos apresentados possa superar esse valor. 

 

10.5 Serão considerados os seguintes títulos, conforme o cargo: 
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QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

CARGO: Analista Judiciário - Apoio especializado em Tecnologia da Informação - Analista de Inteligência 
Artificial 

Especificações Critérios 
Valor de cada 

Título 
Valor máximo 

dos Títulos 

Doutorado na área 
Curso ministrado por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, ou 
por Instituição Estrangeira de Ensino, reconhecido no Brasil. 
(com tese aprovada) 

2,0 2,0  

Mestrado na área 
Curso ministrado por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, ou 
por Instituição Estrangeira de Ensino, reconhecido no Brasil. 
(com dissertação aprovada) 

1,0 1,0 

Pós-Graduação Lato 
Sensu na área 

Curso ministrado por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC ou 
por Instituição Estrangeira de Ensino, reconhecido no Brasil, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

0,5 0,5 

Exercício profissional 
na área 

Exercício profissional em cargo na área em que está concorrendo, 
atestado por documento autêntico e idôneo, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos, acrescendo a cada ano o valor do título – 0,3 por ano. 

0,3 3,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,0 

 

5. No item 10, DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, FICA INCLUÍDO: 

10.26 A comprovação de experiência profissional para todas as funções será feita da seguinte forma:  

a) Para o trabalho desempenhado em regime celetista: Mediante apresentação de cópia da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social – CTPS (Páginas onde estão a foto e o número da Carteira, bem como a da folha da 

Qualificação civil) e das folhas referentes aos dados do empregador e do(s) contrato(s) de trabalho existente(s);  

b) Para o trabalho desempenhado em regime estatutário: Mediante declaração/certidão de tempo de serviço 

no órgão devidamente assinada pelo representante do setor de pessoal ou equivalente;  

c) Para comprovação de experiência profissional no exterior: Mediante apresentação de cópia de declaração do 

órgão ou empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo de serviço.  

 

10.27 Para comprovação de experiência profissional dos profissionais liberais será feita da seguinte forma:  

a) Recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo apresentado pelo menos o primeiro e o último recibo do 

período trabalhado como autônomo;  

b) Declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), conforme 

Anexo V;  

c) Comprovação da espécie do serviço realizado; e  

d) A descrição das atividades.  

 

10.28 Para o candidato sócio proprietário de empresa, a experiência profissional será comprovada mediante 

cópia autenticada do contrato social, constando o seu registro, como sócio proprietário, acompanhando 

obrigatoriamente, de declaração do tomador de serviço (pessoa física ou jurídica), atestando a experiência 

profissional do candidato, informando o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado. 

CNPJ ou CPF do tomador do serviço, com firma reconhecida em cartório.  
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10.29 Para o candidato com experiência profissional em cooperativas, será aceita cópia autenticada do estatuto 

social da cooperativa, acompanhado de declaração informando sua condição de cooperado, o período (com 

início e fim, se for o caso) e a descrição do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.  

 

10.30 A comprovação de experiência profissional que for acompanhada de declaração do empregador deverá 

constar claramente a descrição dos serviços e o nível de atuação, seguindo os moldes do Anexo VI.  

 

10.31 Todo documento apresentado para fins de comprovação de experiência profissional deverá ser emitido 

pelo setor de pessoal competente e conter a data de início e de término do trabalho realizado.  

 

10.32 Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou residência. 

 

10.33 Para os critérios de comprovação de experiência profissional elencados nos subitens 10.26, 10.27, 10.28, 

10.29, 10.30, 10.31 e 10.32 será exigido que o documento seja devidamente traduzido, quando formalizado em 

língua estrangeira. 

 

6. FICAM INCLUÍDOS OS ANEXOS V E VI 

7. No Anexo I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, ONDE SE LÊ: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS 
Estrutura de dados. Linguagens de programação, compiladores e interpretadores. Noções de linguagens 
procedurais: tipos de dados elementares e estruturados, funções e procedimentos. Representação de dados 
numéricos, textuais e estruturados; aritmética computacional. Estruturas de dados e algoritmos: listas, filas, 
pilhas, tabelas hash e árvores; métodos de acesso, busca, inserção e ordenação em estruturas de dados; 
complexidade de algoritmos. Engenharia de software. Ciclo de vida do software. Metodologias de 
desenvolvimento de software. Práticas de metodologias ágeis: Scrum, Lean e Kanban. Qualidade de software e 
CMMI. Gestão de Configuração: Controle de versão, controle de mudança, integração e entrega contínua 
(CI/CD). Conhecimento das ferramentas Git, Gitlab e Jira. Gestão de pipelines no Gitlab CI. Técnicas de testes de 
software. Testes automatizados e testes unitários (Selenium, Cucumber e JMeter). Padrões de qualidade TDD, 
DDD e BDD. Métricas e estimativas de software. Engenharia de usabilidade. Princípios de User Experience (UX) 
e design de User Interface (UI). Métodos para avaliação de usabilidade. Padrões de front-end: SPA e PWA. 
Orientação a objetos: classes e objetos; relacionamentos; herança e polimorfismo; encapsulamento. Padrões de 
arquitetura de software: MVC, orientado a eventos, microsserviços, SOA/Web Services, cliente-servidor, pipes-
and-filters, P2P, API RESTful, Spring Eureka, Zuul; Map Struct, Service Discovery e API Gateway. Controles e testes 
de segurança para aplicações e webservices. Análise estática de código fonte. Conhecimento da ferramenta 
SonarQube. Principais vulnerabilidades e remediações (OWASP Top Ten). Princípios de DevOps, DevSecOps e 
IaC (Infrastructure as Code). Linguagens de programação. Conhecimento das linguagens: JavaScript, TypeScript, 
Java, PHP e Python. Conhecimento dos frameworks e toolkits: Angular, jQuery, Vue, React, Spring, Spring Boot, 
Spring Cloud, Laravel, Django, Hibernate, JPA, JBoss Seam, JUnit. Linguagens e tecnologias de marcação e estilos: 
HTML, CSS e Bootstrap. Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL, SOAP e JSON. Tecnologias Web Services, REST e API 
RESTful. Conhecimento da linguagem GraphQL e Swagger. Padrões AMQP e AOP. Conhecimento do toolkit jBPM 
e Bizagi BPMS. Recomendações W3C. Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Bancos de dados. Conceitos 
e fundamentos. Modelo relacional, em rede, hierárquico, distribuído e orientado a objetos. Projeto e 
modelagem de banco de dados relacional. Modelo Entidade Relacionamento. Notação IDEF1X. Normalização. 
Álgebra relacional. Conhecimento de SGBD Oracle, PostgreSQL, SQL Server e MySQL. Conceitos de bancos de 
dados NoSQL (orientado a documento, chave-valor, grafo e colunar). Características de bancos de dados 
massivos (Big Data). Conceitos e propriedades das transações (ACID). Linguagem SQL (Padrão ANSI) e PL/SQL: 
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consultas e subconsultas; triggers, views, functions e stored procedures, packages; tratamento de erros; 
cursores; arrays. Conhecimento da ferramenta Flyway. Controle de concorrência e otimização de consultas. 
Conceitos de Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, Data Mining, Data Lake, ETL e OLAP. Tipos de 
modelagem dimensional: Star Schema, Snowflake Schema e Fact Constellation. Metodologia CRISP-DM. 
Algoritmos para exploração de dados e machine learning. Plataformas de desenvolvimento. Conhecimento de 
servidores web: Nginx e Apache. Conhecimento de servidores de aplicação Java Platform, Enterprise Edition 
(JEE): JBoss, Tomcat, Node.js e Wildfly. Conceito de servidores de armazenamento de objetos. Conhecimentos 
das plataformas Jackrabbit (JCR), H2 DB, MinIO, Elasticsearch, Apache Kafka e RabbitMQ. Gerenciamento de 
contêiners Docker, Kubernetes, Openshift e Rancher. Arquiteturas de infraestrutura em nuvem. Governança e 
gestão de TI. Conceito de governança e gestão de TI. Planejamento estratégico de TI. Framework COBIT 2019. 
Metodologias de indicadores OKR, PKI e BSC. Conceitos de gestão de projetos (PMBOK 6ª Edição). Métodos, 
técnicas e ferramentas de gerência de projetos. Processos Ágeis. Metodologia Scrum. Sistema de gestão Kanban. 
Escritório de projetos: modelos e características. Conceitos de gestão de riscos. Análise SWOT e matriz RACI. 
Biblioteca ITIL® versão 4: suporte a serviços e entrega de serviços. Conceitos básicos de contratações de TI. 
Resolução CNJ nº 182/2013 (Diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e 
Comunicação). Resolução CNJ nº 370/2021 (Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Poder Judiciário - ENTIC-JUD). Resolução CNJ nº 335/2020 (Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - 
PDPJ-Br). Segurança da informação. Conceitos de segurança da informação: classificação de informações, 
confidencialidade, integridade, disponibilidade, não repúdio, privacidade, controle de acesso, segurança física e 
lógica; identificação, autorização e autenticação. Planos de continuidade de negócio e serviços essenciais. 
Conceitos de criptografia, esteganografia e criptoanálise. Sistemas criptográficos simétricos e de chave pública. 
Modos de operação de cifradores. Funções digestoras (hashes). Protocolos de autenticação OpenID Connect 
(OIDC), SSO, OAuth2 e SAML. Conhecimento da plataforma Keycloak. Mecanismos de assinatura digital e 
certificação digital. Características dos algoritmos RSA, AES, SSL e SHA-256. Infraestruturas de chaves públicas 
(PKI – Public Key Infrastrutucture). Organização da ICP-Brasil. Norma de segurança ISO/IEC 27001. Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). Resolução CNJ nº 396/2021 (Estratégia Nacional 
de Segurança Cibernética do Poder Judiciário - ENSEC-PJ). 
 

LEIA-SE: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS 
Estrutura de dados. Linguagens de programação, compiladores e interpretadores. Noções de linguagens procedurais: 
tipos de dados elementares e estruturados, funções e procedimentos. Representação de dados numéricos, textuais e 
estruturados; aritmética computacional. Estruturas de dados e algoritmos: listas, filas, pilhas, tabelas hash e árvores; 
métodos de acesso, busca, inserção e ordenação em estruturas de dados; complexidade de algoritmos. Engenharia 
de software. Ciclo de vida do software. Metodologias de desenvolvimento de software. Práticas de metodologias 
ágeis: Scrum, Lean e Kanban. Qualidade de software e CMMI. Gestão de Configuração: Controle de versão, controle 
de mudança, integração e entrega contínua (CI/CD). Conhecimento das ferramentas Git, Gitlab e Jira. Gestão de 
pipelines no Gitlab CI. Técnicas de testes de software. Testes automatizados e testes unitários (Selenium, Cucumber 
e JMeter). Padrões de qualidade TDD, DDD e BDD. Métricas e estimativas de software. Engenharia de usabilidade. 
Princípios de User Experience (UX) e design de User Interface (UI). Métodos para avaliação de usabilidade. Padrões 
de front-end: SPA e PWA. Orientação a objetos: classes e objetos; relacionamentos; herança e polimorfismo; 
encapsulamento. Padrões de arquitetura de software: MVC, orientado a eventos, microsserviços, SOA/Web Services, 
cliente-servidor, pipes-and-filters, P2P, API RESTful, Spring Eureka, Zuul; Map Struct, Service Discovery e API Gateway. 
Controles e testes de segurança para aplicações e webservices. Análise estática de código fonte. Conhecimento da 
ferramenta SonarQube. Principais vulnerabilidades e remediações (OWASP Top Ten). Princípios de DevOps, 
DevSecOps e IaC (Infrastructure as Code). Linguagens de programação. Conhecimento das linguagens: JavaScript, 
TypeScript, Java, PHP e Python. Conhecimento dos frameworks e toolkits: Angular, jQuery, Vue, React, Spring, Spring 
Boot, Spring Cloud, Laravel, Django, Hibernate, JPA, JBoss Seam, JUnit. Linguagens e tecnologias de marcação e estilos: 
HTML, CSS e Bootstrap. Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL, SOAP e JSON. Tecnologias Web Services, REST e API RESTful. 
Conhecimento da linguagem GraphQL e Swagger. Padrões AMQP e AOP. Conhecimento do toolkit jBPM e Bizagi BPMS. 
Recomendações W3C. Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Bancos de dados. Conceitos e fundamentos. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE  |  CONCURSO PÚBLICO 2023 6 

 

 

Modelo relacional, em rede, hierárquico, distribuído e orientado a objetos. Projeto e modelagem de banco de dados 
relacional. Modelo Entidade Relacionamento. Notação IDEF1X. Normalização. Álgebra relacional. Conhecimento de 
SGBD Oracle, PostgreSQL, SQL Server e MySQL. Conceitos de bancos de dados NoSQL (orientado a documento, chave-
valor, grafo e colunar). Características de bancos de dados massivos (Big Data). Conceitos e propriedades das 
transações (ACID). Linguagem SQL (Padrão ANSI) e PL/SQL: consultas e subconsultas; triggers, views, functions e 
stored procedures, packages; tratamento de erros; cursores; arrays. Conhecimento da ferramenta Flyway. Controle 
de concorrência e otimização de consultas. Conceitos de Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, Data 
Mining, Data Lake, ETL e OLAP. Tipos de modelagem dimensional: Star Schema, Snowflake Schema e Fact 
Constellation. Metodologia CRISP-DM. Algoritmos para exploração de dados e machine learning. Plataformas de 
desenvolvimento. Conhecimento de servidores web: Nginx e Apache. Conhecimento de servidores de aplicação Java 
Platform, Enterprise Edition (JEE): JBoss, Tomcat, Node.js e Wildfly. Conceito de servidores de armazenamento de 
objetos. Conhecimentos das plataformas Jackrabbit (JCR), H2 DB, MinIO, Elasticsearch, Apache Kafka e RabbitMQ. 
Gerenciamento de contêiners Docker, Kubernetes, Openshift e Rancher. Arquiteturas de infraestrutura em nuvem. 
Governança e gestão de TI. Conceito de governança e gestão de TI. Planejamento estratégico de TI. Framework COBIT 
2019. Metodologias de indicadores OKR, PKI e BSC. Conceitos de gestão de projetos (PMBOK 6ª Edição). Métodos, 
técnicas e ferramentas de gerência de projetos. Processos Ágeis. Metodologia Scrum. Sistema de gestão Kanban. 
Escritório de projetos: modelos e características. Conceitos de gestão de riscos. Análise SWOT e matriz RACI. Biblioteca 
ITIL® versão 4: suporte a serviços e entrega de serviços. Conceitos básicos de contratações de TI. Resolução CNJ nº 
182/2013 (Diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação). Resolução CNJ 
nº 370/2021 (Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD). 
Resolução CNJ nº 335/2020 (Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br). Segurança da informação. 
Conceitos de segurança da informação: classificação de informações, confidencialidade, integridade, disponibilidade, 
não repúdio, privacidade, controle de acesso, segurança física e lógica; identificação, autorização e autenticação. 
Planos de continuidade de negócio e serviços essenciais. Conceitos de criptografia, esteganografia e criptoanálise. 
Sistemas criptográficos simétricos e de chave pública. Modos de operação de cifradores. Funções digestoras (hashes). 
Protocolos de autenticação OpenID Connect (OIDC), SSO, OAuth2 e SAML. Conhecimento da plataforma Keycloak. 
Mecanismos de assinatura digital e certificação digital. Características dos algoritmos RSA, AES, SSL e SHA-256. 
Infraestruturas de chaves públicas (PKI – Public Key Infrastrutucture). Organização da ICP-Brasil. Norma de segurança 
ISO/IEC 27001. Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). Resolução CNJ nº 396/2021 
(Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário - ENSEC-PJ). Fundamentos de Computação: 
organização básica de computadores. Componentes de um computador (hardware e software). Conhecimentos de 
linguagens de programação, compiladores e interpretadores.  Governança e gestão de TI. Conceito de governança e 
gestão de TI. Planejamento estratégico de TI. Noções de linguagens procedurais: tipos de dados elementares e 
estruturados, funções e procedimentos. Representação de dados numéricos, textuais e estruturados; aritmética 
computacional. Estruturas de dados e algoritmos: listas, filas, pilhas, tabelas hash e árvores; métodos de acesso, 
buscas, inserção e ordenação em estruturas de dados. Índices bitmap. Complexidade de algoritmos. Programação 
para WEB.  Java, JavaScript, XML, JSON, HTML e CSS. Inteligência Artificial: Conceitos, Técnicas e Ferramentas. 
Aprendizado de Máquina: Conceitos, Técnicas e Ferramentas. Aprendizado supervisionado e não supervisionado. 
Aprendizado Profundo: conceitos básicos. Avaliação de modelos. Overfitting, underfitting e balanceamento de classes. 
Ciência de Dados: Conceitos, Técnicas e Ferramentas. Matemática e Estatística: Conceitos básicos para Ciência de 
Dados e Aprendizado de Máquina. Vetor, Matriz, Tensor e Arrays.  Linguagem de Programação Python. Python MySQL. 
Python MongoDB. Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib. XML, CSV, JSON. Banco de Dados Relacional. Linguagem SQL- 
ANSI. Modelo Entidade-Relacionamento. Bancos de Dados NoSQL. Big Data. Business Intelligence: ETL, Data 
Warehouse, OLAP. Técnicas de Modelagem Multidimensional de Dados. Mineração de Dados. CRISP-DM. Mineração 
textual. 
 

8. No Anexo I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, FICA SUPRIMIDO: 

ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) 
Fundamentos de Computação: organização básica de computadores. Componentes de um computador 
(hardware e software). Conhecimentos de linguagens de programação, compiladores e interpretadores.  
Governança e gestão de TI. Conceito de governança e gestão de TI. Planejamento estratégico de TI. Noções de 
linguagens procedurais: tipos de dados elementares e estruturados, funções e procedimentos. Representação 
de dados numéricos, textuais e estruturados; aritmética computacional. Estruturas de dados e algoritmos: listas, 
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filas, pilhas, tabelas hash e árvores; métodos de acesso, buscas, inserção e ordenação em estruturas de dados. 
Índices bitmap. Complexidade de algoritmos. Programação para WEB.  Java, JavaScript, XML, JSON, HTML e CSS. 
Inteligência Artificial: Conceitos, Técnicas e Ferramentas. Aprendizado de Máquina: Conceitos, Técnicas e 
Ferramentas. Aprendizado supervisionado e não supervisionado. Aprendizado Profundo: conceitos básicos. 
Avaliação de modelos. Overfitting, underfitting e balanceamento de classes. Ciência de Dados: Conceitos, 
Técnicas e Ferramentas. Matemática e Estatística: Conceitos básicos para Ciência de Dados e Aprendizado de 
Máquina. Vetor, Matriz, Tensor e Arrays.  Linguagem de Programação Python. Python MySQL. Python MongoDB. 
Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib. XML, CSV, JSON. Banco de Dados Relacional. Linguagem SQL- ANSI. Modelo 
Entidade-Relacionamento. Bancos de Dados NoSQL. Big Data. Business Intelligence: ETL, Data Warehouse, OLAP. 
Técnicas de Modelagem Multidimensional de Dados. Mineração de Dados. CRISP-DM. Mineração textual. 

 

9. No Anexo II, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO, FICA SUPRIMIDO: 

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – Análise de Sistemas (Inteligência 
Artificial) 
ATRIBUIÇÕES: Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento automático de dados, 
estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos sistemas informatizados, para assegurar a 
exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informações, executando, orientando ou assessorando o 
desenvolvimento, a implantação e a manutenção de planos, projetos, sistemas e versões de processamento de 
dados e de tratamento de informações; projetar sistemas de informações com alto grau de complexidade;  
coordenar equipes de trabalho no desenvolvimento e manutenção de sistemas de processamento de dados; 
treinar e assessorar os usuários na implantação e manutenção de novas rotinas de serviços e/ou novos serviços; 
identificar oportunidades de integração entre sistemas; otimizar programa/rotinas dos sistemas; projetar as 
alterações dos sistemas de forma a manter a coerência com as rotinas já existentes; participar de grupos de 
trabalho destinados a definir ou avaliar configuração, obtenção, desenvolvimento ou alteração de  
softwares e sistemas de aplicação, bem como definir ou avaliar normas e padrões de utilização, segurança e 
funcionamento de software e hardware; realizar a gestão de contratos de terceirização, podendo coordenar 
equipes de colaboradores terceirizados; realizar outras atividades correlatas à sua especialidade e relacionadas 
às atividades desempenhadas pela unidade de lotação; executar demais atribuições equivalentes explicitadas 
em regulamento, de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
FORMA DE INGRESSO: Concurso Público.  
 
ESCOLARIDADE: Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciências da 
Computação, Sistemas de Informação ou qualquer curso de graduação na área de tecnologia da informação, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  
 
REQUISITO: Registro ou habilitação legal para o exercício da profissão e experiência profissional comprovada 
de dois anos, no mínimo, em atividades relacionadas às funções do cargo. 

 

10. No item 1, DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ONDE SE LÊ: 

1.1 O Concurso Público regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, seus anexos e 

posteriores retificações, caso existam, visa ao preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de 

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Sistemas, 5 (cinco) vagas 

para o cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Sistemas 

(Inteligência Artificial) e 5 (cinco) vagas para o cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia 

de Informação – Análise de Suporte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e à criação de cadastro 

de reserva, observado o prazo de validade deste certame, respeitando o percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento) das vagas para candidatos com deficiência, conforme artigo 1º da Lei Estadual nº 7.943 de 5 de 

junho de 2001 e o percentual de 20% (vinte por cento) aos candidatos que se autodeclararem negros, nos 

termos do artigo 2º da Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do CNJ. 
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LEIA-SE: 

1.1  O Concurso Público regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, seus 

anexos e posteriores retificações, caso existam, visa ao preenchimento de 30 (trinta) vagas para o cargo 

de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Sistemas, e 5 (cinco) 

vagas para o cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de 

Suporte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e à criação de cadastro de reserva, observado o 

prazo de validade deste certame, respeitando o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas para 

candidatos com deficiência, conforme artigo 1º da Lei Estadual nº 7.943 de 5 de junho de 2001 e o 

percentual de 20% (vinte por cento) aos candidatos que se autodeclararem negros, nos termos do artigo 

2º da Resolução nº 203 de 23 de junho de 2015 do CNJ. 

 

 

11. No item 9, DAS PROVAS, ONDE SE LÊ: 

9.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha e a Prova Escrita Discursiva, ambas de caráter eliminatório e 

classificatório, para os cargos de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise 

de Sistemas, Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Sistemas 

(Inteligência Artificial) e Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de 

Suporte, serão realizadas em Natal, Mossoró e Caicó, salvo o disposto no item 2.4, no dia 04 de junho de 2023, 

das 08h às 13h, segundo o horário oficial de Brasília. 

 

LEIA-SE: 

 

9.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha e a Prova Escrita Discursiva, ambas de caráter eliminatório e 

classificatório, para os cargos de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise 

de Sistemas e Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Suporte, serão 

realizadas em Natal, Mossoró e Caicó, salvo o disposto no item 2.4, no dia 04 de junho de 2023, das 08h às 

13h, segundo o horário oficial de Brasília. 

 

12. No item 9, DA PROVA OBJETIVA, subitem 9.6.9, ONDE SE LÊ: 

 

9.6.9    Serão corrigidas as provas dos candidatos mais bem classificados até o quantitativo de 10 (dez) vezes 

o número de vagas de cada cargo/especialidade, mais o número previsto no subitem 3.1 de cadastro de 

reserva, respeitando todos os candidatos empatados com a mesma nota na última colocação 

 

LEIA-SE: 

 

9.6.9    Para cada cargo/área/especialidade, a quantidade de Provas Discursivas que serão corrigidas está 
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disposta no Anexo IV, respeitados os empatados na última colocação. 

 

13. FICA INCLUÍDO o Anexo IV que prevê a quantidade de Provas Discursivas a serem corrigidas: 

 

Área Especialidade Local 
CORREÇÕES PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

Apoio especializado 
Tecnologia de Informação – Análise 
de Sistemas 

Natal 560 

Apoio especializado 
Tecnologia de Informação – Análise 
de Suporte 

Natal 300 

 
 

(*) Conforme subitem 9.6.9.1 e 9.6.9.2, todos os candidatos com deficiência aprovados e negros não eliminados nas provas 

objetivas terão suas provas discursivas corrigidas. 

 

14. No item 9, DA PROVA OBJETIVA, FICA INCLUÍDO: 

 

9.6.9.2 Fica assegurada a correção de todas as provas discursivas dos candidatos negros não eliminados 

nas provas objetivas. 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem válidos e inalterados. 

 

 

Rio de Janeiro, 03 de março de 2023 

 

Desembargador Amílcar Maia 

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 

 

 


