TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR

Excelentíssimo Senhor Desembargador Aristóteles Lima Thury, Presidente da Comissão
do Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Juiz de Direito Substituto da
Carreira de Magistratura do TJ/AM.
Nome: ____________________________________________________________________
Pai: ______________________________________________________________________
Mãe: _____________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___ Natural de: _______________________UF: _________
Estado civil: ____________________________ Sexo: Masculino ( )

Feminino ( )

Nacionalidade: _____________________________________________________________
Profissão: _________________________________________________________________
RG: _________________________ OAB: _____________________ CIC: _______________
Nº Título de Eleitor _________________ Zona: _________________Seção:____________
Faculdade onde se graduou em Direito:
__________________________________________________________________________
Data de Expedição do Diploma: ___/___/___ nº e data do registro do diploma
________________________, em ___/___/____.
Endereço Residencial:________________________________________________________
___________________________________________________Nº. ____________________
Telefone residencial: ( ) _______-________Telefone Celular: (

) _______-________

Endereço
Profissional:____________________________________________________
___________________________________________________Nº. ____________________
Telefone: (

) _______-________Telefone Celular: (

) _______-________

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Vem requerer a Vossa Excelência sua inscrição preliminar no Concurso Público para
provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Carreira de Magistratura. Para
tanto, declara, sob as penas da lei:
 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e
obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - § 1° do
Art. 12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º).
 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se do sexo masculino.
 Ter entregue anexos a este requerimento todos os documentos previstos no subitem 4.3 do edital de
abertura de inscrições.
 Que é bacharel em Direito e que atenderá, até a data da inscrição definitiva, a exigência de 3 (três) anos de
exercício de atividade jurídica após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida pelo art.
93, inciso I, da Constituição Federal e na Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009, do Conselho Nacional de
Justiça, comprovada por meio de documentos e certidões.


O exercício da advocacia, sem contar o estágio, se comprovará com a apresentação
de certidões expedidas por secretarias judiciais ou cartórios, mencionando a
participação anual mínima de 5 (cinco) feitos ou atos privativos de advogado ou
por órgão público em que fora exercida a função privativa do seu ofício, indicando
os atos praticados.

 Não possuir antecedentes criminais.
 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
federal, estadual ou municipal.
 Possuir idade máxima de até 65 (sessenta e cinco) anos à data da inscrição definitiva.
Declara, ainda, que se compromete a prestar todas as informações e apresentar os documentos que lhe
forem solicitados quando de sua inscrição definitiva, sob pena de indeferimento da referida inscrição.
Declara, também, que está ciente das datas de realização de todas as etapas do concurso, conforme
cronograma disponível no edital de abertura do concurso.

Declarando que as informações acima são a expressão da verdade,
Pede deferimento.

____________________________________________________
Local e Data

____________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

