
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA

EDITAL Nº 63 /2019

Dispõe  sobre  Processo  Seletivo  para  atuar,  mediante

designação  por  prazo  determinado e  em  regime  de

teletrabalho, na Secretaria Judiciária Regional de 1º Grau das

Comarca de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições

legais, 

CONSIDERADO o disposto na Resolução do Órgão Especial nº 01/2019, de 24

de janeiro de 2019 e Instrução Normativa nº 5, de 11 de junho de 2019.

CONSIDERANDO os  dados  de  lotação paradigma,  posição  08 de  janeiro  de

2018,  constantes  da  Tabela  de  Lotação  de  Pessoal  das  Unidades  Judiciárias  de  Primeiro  e

Segundo Graus-TLP1, divulgada no Portal da Transparência deste Poder Judiciário.

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Tornar pública a realização de processo seletivo, em caráter temporário e

excepcional, para ocupantes dos cargos efetivos do Quadro III, deste Poder, lotados em unidades

de Apoio Direto ou Indireto à atividade judicante, exceto para os ocupantes do cargo de Oficial

de Justiça – SPJ/NS e Oficial de Justiça – SPJ/NM, com o objetivo de atuar, mediante disposição

por prazo determinado, na Secretaria  Judiciária  Regional de 1º Grau das Comarca de Crato,

Juazeiro do Norte e Barbalha, em conformidade com as normas do presente Edital.14

Art. 2º As áreas de atuação e os quantitativos de servidores a serem selecionados

para cumprimento do objeto do processo seletivo de que trata este Edital são os seguintes:

COMPETÊNCIA QUANT. VAGAS
Criminal 06

Cível 14

DOS PARTICIPANTES



Art. 3º Poderão participar do presente processo seletivo os servidores em efetivo

exercício neste Poder, observadas as condições a seguir:

I - que se encontrem em efetivo exercício na data de publicação deste Edital, nos

termos da Lei;

II – que tenham cumprido o estágio probatório;

III  -  que  estejam cedidos  a  órgãos  ou  entidades  alheios  à  estrutura  do  Poder

Judiciário do Estado do Ceará, desde que retornem ao exercício de suas atribuições neste Poder

em até 10 (dez) dias contados da data de publicação da Portaria de Disposição, sob pena de

exclusão do certame;

IV -  que  se  encontrem  em  licença  para  trato  de  interesse  particular  ou  em

suspensão de vínculo funcional, desde que retornem ao exercício de suas atribuições em até 10

(dez) dias contados da data de publicação da Portaria de Disposição, sob pena de exclusão do

certame.

DO PRAZO DA SELEÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 4º As disposições dos servidores selecionados para as unidades dispostas no

art. 2º serão exercidas, inicialmente, pelo prazo de 8 (oito) meses, podendo ser prorrogadas por

igual período.

Parágrafo Único. Durante o período da designação temporária, o servidor exercerá

suas atividades em regime de teletrabalho, conforme Anexos I e II, respeitadas as disposições da

Resolução do Órgão Especial  nº  01,  de 24 de janeiro de 2019, e  a  Instrução Normativa Nº

05/2019, de 14 de junho de 2019.

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Art.  5º  Os  servidores  interessados  em participar  do  processo  seletivo  deverão

efetuar as respectivas inscrições no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de publicação

deste Edital, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na página da Intranet do TJCE e

no Portal do TJCE (www.tjce.jus.br), com acesso possibilitado pela matrícula e senha de consulta

do extrato de pagamento.

Art. 6º No ato da inscrição, o servidor indicará a unidade pretendida à disposição

temporária, em conformidade com a relação constante do art. 2º deste Edital.

Art.  7º  No  decorrer  do  prazo  de  inscrição,  o  formulário  eletrônico  ficará

disponível para que o candidato possa alterar a comarca pretendida ou cancelar sua participação

no processo seletivo, ficando vedada desistência posterior ao prazo de inscrição.

Art. 8º Somente serão válidas as inscrições efetuadas no período entre 10 horas do

primeiro dia do prazo de inscrição e 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.

DA CLASSIFICAÇÃO



Art. 9º A classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo obedecerá os

critérios objetivos na seguinte ordem: 

I - lotação atual em unidade de apoio indireto à atividade judicante;

II - lotação atual em unidade de apoio direto à atividade judicante não judiciária;

III - lotação atual em unidade de apoio direto à atividade judicante judiciária, cuja

força de trabalho, em 31 de junho de 2019, seja superior à lotação paradigma; 

IV -  maior tempo de serviço público prestado no Poder Judiciário do Estado do

Ceará, no exercício de cargos de provimento efetivo ou exclusivamente comissionados;

V - maior tempo de serviço público;

VI - maior idade. 

Parágrafo único. O tempo de serviço prestado em outras instituições públicas será

computado desde que tenha sido averbado em ficha funcional do servidor até a data anterior à da

publicação deste Edital.

Art. 10. Decorrido o prazo de inscrição, será publicado edital com a classificação

provisória, seguido de prazo de 2 (dois) dias para interposição de recurso via sistema SAJADM-

CPA, encaminhado à Coordenadoria de Gestão e Seleção de Pessoas.

Art.  11.  Decorrido  o  prazo  recursal  e  a  análise  dos  recursos  devidamente

protocolizados, será publicado o edital de classificação final do processo seletivo, homologado

pela Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 12. A disposição temporária será precedida de treinamento presencial, com

duração de 01 (uma) semana, na sede da Secretaria Judiciária Regional de 1º Grau das Comarca

de Crato,  Juazeiro  do Norte  e  Barbalha,  localizada  na  Comarca de  Crato/CE,  fazendo jus  o

servidor ao pagamento de diárias, nos moldes da Resolução nº 12/2019 do Órgão Especial do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

Art.  13.  Não havendo manifestação de interesse,  a Presidência do Tribunal  de

Justiça designará os servidores em efetivo exercício neste Poder para atuar nas unidades referidas

no art. 2º, em caráter temporário e excepcional, nos termos dos arts. 3º e 4º.

Art. 14. A disposição temporária dos servidores classificados no presente processo

seletivo será autorizada por portaria da Presidência do Tribunal de Justiça.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO

ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, aos           de                  de 2019.

Desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUALIZADO – ÁREA CÍVEL

A Secretaria Judiciária Regional de 1º Grau das Comarca de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

adere ao teletrabalho, nos termos da Resolução do Órgão Especial nº 01, de 24 de janeiro de 2019,

regulamentada por meio da Instrução Normativa nº 05, de 11 de junho de 2019, da Presidência do

Tribunal de Justiça.

Servidor(a) em teletrabalho: Nome/matrícula/cargo

Gestor(a) da unidade: Alexandre Santiago Assumpção Cearense, Mat: 7877, Diretor I

1) ATIVIDADES

Descrição Na unidade Em teletrabalho % metas*

01 Analisar despacho e configurar expedientes (Subfluxo 
“despacho” / fila “Ag. Análise”)

42/dia 51/dia 20%

02 Emitir Ofícios, Mandados e Cartas (Subfluxos de Ofício, 
Mandados e Cartas / filas “Ag. Emissão”)

55/dia 66/dia

03 Configurar publicação no Diário da Justiça e certificar as 
remessas e publicações

158/dia 190/dia 20%

04 Decorrer prazo de intimação pelo Diário da Justiça (Subfluxo
“Processos”, Filas “Ag. Decurso de Prazo (Publicação)” e 
“Ag. Decurso de Prazo (Publicação) - Interior” 

51/dia 62/dia 20%

05 Analisar sentenças e configurar e emitir expedientes 
(Subfluxo “sentença” / fila “Ag. Análise”)

49/dia 59/dia 20%

06 Baixa processual (Listas de processos jugados e não 
baixados)

35/dia 42/dia 20%

07 Emissão de expedientes pós-trânsito (Listas de processos 
transitados em jugado)

26/dia 32/dia 20%

08 Análise para a Devolução de Carta Precatória ou de Ordem 41/dia 50/dia 20%

* A produtividade do servidor em teletrabalho deverá ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) superior àquela estipulada
para os servidores que executarem iguais atividades de forma presencial, conforme o art. 15 Instrução Normativa nº 05,
de 11 de junho de 2019.
Obs:  As atividades  dos itens  06 e 07 são cumulativas.  As demais  atividades  se alternam entre  si,  isto  é,  não  são
cumulativas para fins de produção diária; o servidor executará uma ou outra atividade, conforme orientação dada pela
chefia. Podem ainda ser combinadas, a critério da chefia, as atividades.

2) COMPARECIMENTO
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O teletrabalho será na modalidade integral com comparecimento de pelo menos duas vezes por ano,

no mínimo.

3) REUNIÕES

As  reuniões  de  avaliação  de  desempenho  ocorrerão  com  periodicidade  quinzenal,  via

videoconferência, sem prejuízo de encontros extraordinários, conforme a necessidade do serviço,

incluídas nestes as reuniões para ajuste de metas.

4) PRAZOS

As  atividades  realizadas  em  regime  de  teletrabalho  serão  acompanhadas,  a  cada  ciclo,  com

periodicidade  semanal  e,  onde  couber,  com  periodicidade  diária,  por  meio  das  seguintes

ferramentas:

• Sistema de Administração Judiciária (SAJ); e

• Trello (https://trello.com).

Este plano de trabalho terá vigência de 8 (oito) meses, a partir do primeiro dia útil após quinze dias

de sua autorização, observado o disposto no art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Instrução Normativa nº 05,

de 11 de junho de 2019, da Presidência do Tribunal de Justiça.

____________, ______ de _____________ de 2019.

Nome e assinatura do(a)
servidor(a) em teletrabalho

Nome e assinatura do(a)
gestor(a) da unidade
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ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUALIZADO – ÁREA CRIMINAL

A Secretaria Judiciária Regional de 1º Grau das Comarca de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

adere ao teletrabalho, nos termos da Resolução do Órgão Especial nº 01, de 24 de janeiro de 2019,

regulamentada por meio da Instrução Normativa nº 05, de 11 de junho de 2019, da Presidência do

Tribunal de Justiça.

Servidor(a) em teletrabalho: Nome/matrícula/cargo

Gestor(a) da unidade: Alexandre Santiago Assumpção Cearense, Mat: 7877, Diretor I

1) ATIVIDADES

Descrição Na unidade Em teletrabalho % metas*

01 Analisar despacho e configurar expedientes (Subfluxo 
“despacho” / fila “Ag. Análise”)

34/dia 41/dia 20%

02 Emitir Ofícios e Mandados (Subfluxos de Ofícios e 
Mandados / filas “Ag. Emissão”)

37/dia 45/dia 20%

03 Configurar publicação no Diário da Justiça e certificar as 
remessas e publicações

158/dia 190/dia 20%

04 Decorrer prazo de intimação pelo Diário da Justiça (Subfluxo
“Processos”, Filas “Ag. Decurso de Prazo (Publicação)” e 
“Ag. Decurso de Prazo (Publicação) - Interior” 

51/dia 62/dia 20%

05 Analisar sentenças e configurar e emitir expedientes 
(Subfluxo “sentença” / fila “Ag. Análise”)

34/dia 41/dia 20%

06 Baixa processual (Listas de processos jugados e não 
baixados)

26/dia 32/dia 20%

07 Emissão de expedientes pós-trânsito (Listas de processos 
transitados em jugado)

26/dia 32/dia 20%

08 Análise para a Devolução de Carta Precatória ou de Ordem 41/dia 50/dia 20%

* A produtividade do servidor em teletrabalho deverá ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) superior àquela estipulada
para os servidores que executarem iguais atividades de forma presencial, conforme o art. 15 Instrução Normativa nº 05,
de 11 de junho de 2019.
Obs:  As atividades  dos itens  06 e 07 são cumulativas.  As demais  atividades  se alternam entre  si,  isto  é,  não  são
cumulativas para fins de produção diária; o servidor executará uma ou outra atividade, conforme orientação dada pela
chefia. Podem ainda ser combinadas, a critério da chefia, as atividades.

2) COMPARECIMENTO
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O teletrabalho será na modalidade integral com comparecimento de pelo menos duas vezes por ano,

no mínimo.

3) REUNIÕES

As  reuniões  de  avaliação  de  desempenho  ocorrerão  com  periodicidade  quinzenal,  via

videoconferência, sem prejuízo de encontros extraordinários, conforme a necessidade do  serviço,

incluídas nestes as reuniões para ajuste de metas.

4) PRAZOS

As  atividades  realizadas  em  regime  de  teletrabalho  serão  acompanhadas,  a  cada  ciclo,  com

periodicidade  semanal  e,  onde  couber,  com  periodicidade  diária,  por  meio  das  seguintes

ferramentas:

• Sistema de Administração Judiciária (SAJ); e

• Trello (https://trello.com).

Este plano de trabalho terá vigência de 8 (oito) meses, a partir do primeiro dia útil após quinze dias

de sua autorização, observado o disposto no art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Instrução Normativa nº 05,

de 11 de junho de 2019, da Presidência do Tribunal de Justiça.

____________, ______ de _____________ de 2019.

Nome e assinatura do(a)
servidor(a) em teletrabalho

Nome e assinatura do(a)
gestor(a) da unidade
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