
 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

EDITAL Nº 02/2021 

 
ANEXO II – CARGO; ÁREA; VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (AC), PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD), E 

PARA NEGRO(A) (N); CARGA HORÁRIA; VENCIMENTO INICIAL; REQUISITOS; E ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS 

 

CARGO  ÁREA  
VAGAS CH 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

INICIAL 
REQUISITOS 

AC PcD N TOTAL 

Analista Judiciário 
Apoio Judiciário e 

Administrativo 
34 3 9 46 40h R$ 3.833,88 Graduação Superior em qualquer área 

Analista Judiciário Judiciária 36 3 10 49 40h R$ 4.259,86 Graduação em Direito 

 

ATENÇÃO: Os casos de compatibilidade de formações serão analisados individualmente, caso a caso, quando da convocação, momento em que será analisada se a formação do(a) 

candidato(a) é compatível com o requisito exigido no Edital, observada a grade curricular de sua graduação e, quando aplicável, a habilitação no órgão de classe para o exercício das funções 

inerentes ao cargo específico pleiteado. 



 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS 
 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO 
Realizar atividades nas escrivanias judiciárias de 1º Grau e nas unidades judiciárias de 2º Grau e nas áreas administrativas, impulsionando os feitos judiciais e administrativos, 

abrangendo os serviços relacionados com gestão de pessoas, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria e outras atividades 

complementares de apoio administrativo no âmbito do Poder Judiciário que necessitem ou não de graduação em nível superior de ensino. Proceder a diligências internas e 

externas e outras atividades relativas à sua área de atuação. Prestar informações jurídicas e administrativas ao público em geral, dentre outras de mesma natureza e grau de 

complexidade, que venham a ser determinadas pela autoridade superior. 

 
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA 

Realizar atividade de nível superior que envolva o assessoramento aos membros do TJGO, relacionadas ao planejamento, coordenação, supervisão e execução de tarefas rela-

tivas a análise de processos administrativos e judiciais. Elaborar pareceres técnicos, pesquisa, seleção e processamento de legislação, doutrina e jurisprudência, distribuição 

dos feitos, conforme sua natureza e realização de partilha. Coordenar todos os trabalhos pertinentes à escrivania, colaborar na regularidade do cumprimento dos atos processu-

ais, inclusive na observância dos prazos, antes de submetê-los à apreciação superior, adotando, quando for o caso, as providências cabíveis. Executar trabalhos de natureza 

técnico-administrativa, tais como: elaboração de despachos, informações, relatórios, ofícios, petições. Realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos de informática. 


