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Ato Oficial
ATO CGJ SN69/2013

Data de
Publicação

22/07

Ementa
Dispõe sobre cancelamento de selo de fiscalização
pertencente ao Serviço do RCPN do 2º Distrito da 5ª
Zona Judiciária da Comarca de Niterói - Decisão.
Alteração. DJERJ, ADM, n. 204, p. 27.

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 7/2014

22/07

Faz saber aos candidatos habilitados à segunda
etapa do XLVI Concurso para Ingresso na
Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro
os respectivos locais da primeira prova escrita que
será realizada no dia 27 de julho.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 204, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 4/2014

22/07

Avisa aos servidores do Poder Judiciário Estadual
com base no disposto nos Atos Normativos TJ nº
05/2007 e 08/2011, que no período de 15/07/2014
a 12/09/2014, os titulares de emprego público,
servidores ocupantes exclusivamente de cargo de
provimento em comissão do PJERJ e aos servidores
de outros órgãos ocupantes de cargo de provimento
em comissão ou função gratificada no PJERJ,
deverão comprovar despesas com plano de
assistência médica e/ou odontológica ou seguro de
saúde.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 204, p. 25.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN43/2014

22/07

Convênio de cooperação técnica e material para
prestação jurisdicional nos processos de execução da
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas
devidas nos processos judiciais entre o Município de
Rio Bonito, Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça.
DJERJ, ADM, n. 204, p. 23.
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