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2.1.4 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice com deficiência, na seguinte ordem: número de

inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso.

10004665, Andrea de Souza Tostes, 6.960, 2 / 10005698, Lais Soares Lacerda, 6.958, 3 / 10003956, Carlos Eduardo da Silva

Camillo, 6.541, 5 / 10000704, Carlos Tiago Silva Adaes, 6.259, 8.

2.1.5 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome

do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso.

10010669, Donizete Alves de Oliveira, 7.553, 4 / 10003956, Carlos Eduardo da Silva Camillo, 6.541, 33 / 10006107, Deiner

Xavier Andrade, 6.488, 37 / 10000633, Diego Goes Lima, 6.288, 45.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação comple-

mentar à autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros estarão à disposição dos candidatos

a partir da data provável de 19 de novembro de 2020, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/

tj_ba_18_juiz.

3.1.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de

comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que

impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.

3.2  O resultado final no concurso público será homologado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Desembargadora Ilona Márcia Reis

Presidente da Comissão Especial de Concurso para provimento dos cargos de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia

MINISTÉRIO PÚBLICO

ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES

CONVOCAÇÃO Nº 014/2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 15, II, da Lei
Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996, e 12, I, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de
Justiça, instituído pela Resolução 002, de 05 de março de 2018, do mesmo colegiado, acionando o sistema de deliberação
remota, instituído pelo Ato Normativo nº 009, de 1º de abril de 2020, ratificado pela Resolução nº 002, de 27 de abril de 2020,
do Colégio de Procuradores de Justiça, e tendo em vista o Ato Normativo nº 37, de 29 de setembro de 2020, da Procuradora-
Geral de Justiça, que dispõe sobre o Plano de Retorno às Atividades Presenciais, no âmbito do Ministério Público do Estado
da Bahia, CONVOCA sessão virtual e extraordinária do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a ser
realizada, por meio de solução tecnológica de comunicação telepresencial, no dia 23 de novembro de 2020, segunda-feira,
às 09:30 horas, com a seguinte ordem do dia:

1. Procedimento Administrativo nº 003.0.132892/2015 e apensos.
Assunto: Proposta de Redimensionamento das Promotorias de Justiça da Capital;
Proponente:  Procuradora-Geral de Justiça;
Relatora: Procuradora de Justiça Márcia Luzia Guedes de Lima.
2. Procedimento Administrativo nº 003.0.12913/2020 / SIGA nº 3948/2020.
Assunto: Alteração da Resolução nº 004, de 24 de abril de 2006, que criou o GACEP.
Proponente: Procuradora – Geral de Justiça
Relatora: Procuradora de Justiça Natalina Maria Santana Bahia

Em conformidade com art. 30 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, fica(m) automaticamente
convocado(a)(s) o (a)(s) relator(a)(s) do(s) feito(s) ainda que já extinto(s)  seu(s)  respectivo(s) mandato(s).

Os autos encontram-se à disposição para exame na Secretaria dos Órgãos   Colegiados do Ministério Público.

O acesso ao ambiente virtual da sessão se dará por meio de link, a ser enviado, até 15 minutos antes do início da sessão,
à caixa de e-mail institucional de todos os membros do colegiado.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 12 de novembro de 2020.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça


