
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

Um grupo de candidatos assistiu hoje, na Sala de Sessões das Turmas Recursais de Vitória, à 

sessão de identificação e divulgação das notas da primeira prova escrita (discursiva) do XVII 

concurso público para juiz federal substituto da 2ª Região. 

A sessão de identificação foi realizada no Plenário do TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro, e 

transmitida por videoconferência para Vitória e Colatina. 

O desembargador federal Guilherme Calmon, membro da comissão do XVII Concurso, presidiu 

a sessão, tendo em vista que o presidente da comissão, desembargador federal Abel Gomes, 

se encontrava em férias. Ao seu lado, o juiz federal Flávio Gomes, também membro da 

comissão. 

Guilherme Calmon informou que os candidatos que haviam feito a prova por liminar do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não poderão continuar no certame, tendo em vista que a 

liminar não foi ratificada pelo órgão. Em seguida, foi realizada a abertura dos lacres e a 

identificação das provas e, na sequência, a leitura das notas. 

Próximos passos 

Na próxima semana, dias 4 e 5 de fevereiro, correrá o prazo para vista das provas. Também no 

dia 4 será divulgado espelho com os parâmetros de correção das provas discursivas. Nos dias 6 

e 7 de fevereiro será o prazo para recurso dirigido à Comissão do concurso, visando a eventual 

alteração de nota. Após análise dos recursos, haverá nova sessão para divulgação de seus 

resultados, quando serão corrigidas as provas de sentença cível e criminal. 

Ao encerrar a sessão, Guilherme Calmon parabenizou os aprovados nesta etapa e recomendou 

aos que não foram aprovados que continuem estudando com afinco visando nova tentativa. 
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