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EDITAL N. 73/2013 

 

 

Mario José Simone Ramos, Presidente da Comissão de 
Concurso para ANALISTA JURÍDICO do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado, 
aberto pelo Edital n. 193/2011, FAZ SABER, em cumprimento à liminar proferida nos autos do 
Mandado de Segurança n. 023.13.010726-6, que a nota da prova de títulos da candidata 
Christiane Costa Laurindo foi acrescida de 1,5 (um vírgula cinco) pontos e que a média final 
de aprovação da candidata fica alterada para 7,18 (sete vírgula dezoito), o que a insere na 
57ª posição dos aprovados para a Secretaria do Tribunal de Justiça (Edital n. 8/2013). 

FAZ SABER, outrossim, em cumprimento à liminar proferida nos 
autos do Mandado de Segurança n. 2013.001861-2, que a nota da prova de títulos 
da candidata Raquel de Almeida foi acrescida de 3,0 (três vírgula zero) pontos e que a média 
final de aprovação da candidata fica alterada para 6,73 (seis vírgula setenta e três) o que a 
insere na 3ª posição dos aprovados para a comarca de Tijucas (Edital n. 8/2013) e, na 34ª 
posição na I Região Grande Florianópolis (Edital n. 9/2013). 

FAZ SABER, ainda, em cumprimento à liminar proferida nos 
autos do Mandado de Segurança n. 2013.001861-2, que a nota da prova de títulos da 
candidata Renata Pacheco Mendes foi acrescida de 1,0 (um vírgula zero) pontos e que a 
média final da candidata fica alterada para 7,15 (sete vírgula quinze) o que a insere na 62ª 
posição dos aprovados para a Secretaria do Tribunal de Justiça (Edital n. 8/2013). 

FAZ SABER, por último, em cumprimento à liminar proferida nos 
autos do Mandado de Segurança n. 2013.017865-7, que a nota da prova de títulos da 
candidata Cleci Alves de Magalhães Turcatto foi acrescida de 4,0 (quatro vírgula zero) pontos 
e que a média final da candidata fica alterada para 7,09 (sete vírgula zero nove) o que a 
insere na 74ª posição dos aprovados para a Secretaria do Tribunal de Justiça (Edital n. 
8/2013). 

 
Florianópolis, 21 de agosto de 2013. 

 

 

Mario José Simone Ramos 
Presidente da Comissão do Concurso 

 


