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Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
282149

EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

03/11/2021 à 05/11/2021

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 739/2021, de 22 de novembro de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA,
SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no período de 25/10/2021 a 27/10/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102570;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
282149

EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

25/10/2021 à 27/10/2021

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 740/2021, de 22 de novembro de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de
Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, ocupante do cargo
de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E
JUVENTUDE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102571;

RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
282149

EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 132, de 2021 SEI Nº 21.0.000010509-8

18/10/2021 à 22/10/2021
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O Presidente da Comissão do Processo Seletivo para Contratação Temporária de Profissionais de Nível Médio e Nível
Superior do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por força do item 12.8 do Edital nº 316, de 2 de setembro de 2021,
no uso de suas atribuições (Portaria nº 17 de 23 de agosto de 2021, da Escola Superior da Magistratura, publicada no Dje nº
5029) e na forma das normas contidas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei
Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, a qual dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no serviço público do Poder
Judiciário, considerando as deliberações constantes dos autos SEI nº 21.0.000010509-8, o qual dispõe sobre a realização de
processo seletivo para contratação temporária de pessoal, por prazo determinado, e de cadastro reserva, mediante as condições
determinadas no Edital nº 316, e demais dispositivos legais aplicados à espécie, RESOLVE retificar o item 1 do Edital nº 99, de
29 de setembro de 2021, da Esmat, publicado no DJ nº 5052, e dá outras providências, conforme segue:
1. ALTERAR as datas previstas no item 1 do Edital nº 99, de 29 de setembro de 2021, a partir da presente publicação (22
de novembro de 2021), conforme segue:
1 DO CRONOGRAMA
ETAPAS
Período de possível convocação de candidatos CLASSIFICADOS ETAPA
1 para apresentação de documentos
Envio de documentação comprobatória ETAPA 2 dos candidatos
convocados

DATA

De 25 de novembro até as 23h59 do dia 30 de
novembro de 2021

Divulgação do resultado provisório da Etapa 2

Até o dia 13 de dezembro de 2021

Prazo para interposição de Recurso

Dias 14 e 15 de dezembro de 2021

Divulgação do resultado final do processo seletivo

Dia 24 de janeiro de 2022

2. FAZ SABER que tal alteração justifica-se em vista da necessidade de maior tempo para conclusão do processo de
análise da documentação apresentada na Etapa 2 e reclassificação dos candidatos aprovados de acordo com as notas
comprovadas.
3. FAZ SABER também que, em observância ao item 7.3.4.1 do Edital nº 316, de 2 de setembro de 2021, esta Comissão
poderá convocar candidatos CLASSIFICADOS ETAPA 1 para apresentação da documentação comprobatória,
obedecendo a ordem classificatória da Etapa 1, constante do Edital nº 121, de 28 de outubro de 2021 (DJe nº 5071) até
que sejam preenchidas as vagas e o cadastro reserva nas comarcas/cargos previstos no presente certame.
4. COMUNICA a todos os candidatos CLASSIFICADOS ETAPA 1 para acompanharem as publicações no Diário da Justiça
Eletrônico, pelo sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, disponível em: http://www.tjto.jus.br/, a fim de
atenderem à possível convocação para apresentação de documentação comprobatória da pontuação atribuída na Etapa
1, a ocorrer nos próximos dias, consoante amparo do itens 7.3.2 e 12.2 do Edital nº 316, de 2 de setembro de 2021.
5. FAZ SABER que a convocação a que se refere o item acima ocorrerá apenas para as comarcas e ou cargos que se
fizerem necessário, da maior para a menor nota, na proporção em que permitirem sejam preenchidas as vagas e o
cadastro reserva previstos no Edital nº 316, DJe nº 5036.
6. FAZ SABER a possibilidade de nova alteração das datas previstas no presente cronograma, ante a possível
necessidade de novas convocações de modo a garantir o sucesso do presente processo seletivo.
Palmas-TO, 22 de novembro de 2021.
Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

