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EDITAL Nº 024/2021 DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA
MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARANÁ, REGULADO PELO EDITAL 001/2021.

A COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO, na
forma do Edital nº 001/2021 do concurso público para provimento de cargos de Juiz
Substituto do Estado do Paraná, torna pública as seguintes orientações em relação à
aplicação da Prova Escrita Objetiva:
1. A Prova Escrita Objetiva terá a duração de 5 (cinco) horas e será aplicada no dia 19 de
setembro de 2021, com início às 8:00 (oito) horas e término às 13:00 (treze) horas.
2. O candidato deverá, obrigatoriamente, a partir do dia 13 de setembro de 2021, acessar o
endereço eletrônico www.fgv.br/fgvconhecimento/concursos/tjpr21, para verificar o seu
local de realização da prova, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar
os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a prova no local designado na
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima, devendo ficar atento,
pois a prova será realizada em mais de um local, haja vista as restrições causadas pelo
período pandêmico.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o início da prova, munido de
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, do
comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
4. O candidato deverá, para a realização da prova, observar todas as disposições contidas
nos Itens 10, 12 e 13 do Edital nº 001/2021 e alterações, sob pena de eliminação.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Curitiba/PR, 27 de agosto de 2021.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Presidente da Comissão de Concurso para Provimento de Cargos de Juiz Substituto
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