TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL FUNDAMENTAL.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Aristóteles Lima Thury, Presidente da Comissão do
Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, torna pública a
retificação do resultado final do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para
provimento de vagas em cargos de nível superior, nível médio e nível fundamental do quadro de
pessoal do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, bem como formação de cadastro de reserva,
regido pelo Edital nº. 2, de 11 de março de 2013, conforme a seguir:
I - Em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança, Processo nº 400180226.2013.8.04.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, torna pública
a inclusão sub judice do candidato de número 302055648, Samuel Muca Do Vale Pereira, no
resultado final de candidatos aprovados concorrentes às vagas reservadas para pessoas com
deficiência, com as seguintes informações: cargo/especialidade, localidade, número de inscrição,
nome do candidato, nota final e classificação no concurso (dentre os candidatos com deficiência).
1. ASSISTENTE JUDICIÁRIO (CAPITAL) - Assistente Técnico Judiciário
1.1 MANAUS - AM
302055648, Samuel Muca do Vale Pereira, 31, 60º.
II - Retificação do resultado final na avaliação de títulos, em virtude de erro material, e resultado
final retificado para os candidatos relacionados a seguir, com as seguintes informações:
cargo/especialidade, localidade, número de inscrição, nome do candidato, nota retificada na
avaliação de títulos, nota final e classificação geral no concurso.
1. ASSISTENTE JUDICIÁRIO (CAPITAL) - Assistente Técnico Judiciário
1.1 MANAUS - AM
302063897, Thiago Carvalho Trindade, 0, 39, 1938º.
2. ASSISTENTE JUDICIÁRIO (CAPITAL) - Suporte ao Usuário de Informática
2.1 MANAUS - AM
302013156, Viviane Do Nascimento Bernardo, 1, 44, 33º.
III - Permanecem inalteradas as notas dos demais candidatos do concurso público. Os demais
candidatos passam a ter suas classificações alteradas mediante o disposto neste ato de retificação.
Manaus/AM, 17 de setembro de 2013.

Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY
Presidente da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
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