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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 
 

Concurso Público 
 

 
 

EDITAL Nº 061/2022 DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DO PARANÁ. 

 
 
 
A COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO, torna pública, em razão do 
deferimento de medida liminar nos autos de mandado de segurança 0044642-71.2022.8.16.0000, em trâmite 
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, considerando a ausência de recurso em face do resultado 
provisório da Prova de Títulos, a nota final da candidata após todas as etapas do certame. 
 
1. DA NOTA FINAL: 
 

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA FINAL SITUAÇÃO 

129001335 Carla Morgana de Saraiva Sampaio 5,657 Sub judice 

 
* Classificação final na forma do disposto no item 19, do Edital nº 001/2021 (“19.1 A classificação dos 
candidatos habilitados obedecerá a ordem decrescente da média final, observada a seguinte ponderação: 
a) da prova objetiva seletiva: peso 1; 
b) da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para cada prova; 
c) da prova oral: peso 2; 
d) da prova de títulos: peso 1. 
19.1.1 O cálculo da nota final no concurso será feito de acordo com a seguinte fórmula:  
[(nota da prova objetiva seletiva × 1) + (nota da prova escrita discursiva × 3) + (nota da prova escrita prática 
de sentença × 3) + (nota da prova oral × 2) + (pontuação da avaliação de títulos × 1) ∕ 10]. 
19.2 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além do centésimo nas 
avaliações de cada etapa do certame. 
19.3 A média final, calculada por média aritmética ponderada que leve em conta o peso atribuído a cada 
prova, será expressa com 3 (três) casas decimais.”).  
 
 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Curitiba/PR, 17 de agosto de 2022.  
 
 
Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA  
Presidente da Comissão de Concurso para Provimento de Cargos de Juiz Substituto 
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