TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 01/2020 – DJME DE 14/01/2020
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO,
OFICIAL JUDICIÁRIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR E DO QUADRO DE PESSOAL DAS
SECRETARIAS DE JUÍZO MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
EDITAL N. 01/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JUIZ JAMES
FERREIRA SANTOS, torna pública a retificação do Edital n. 01 TJMMG, de 14 de janeiro de 2020, com
a retirada da exigência de experiência para os cargos de Oficial Judiciário (Classe D) – TJM-SG Especialidade Assistente Técnico de Sistemas; Técnico Judiciário (Classe C) – TJM-GS – Especialidade
Analista de Sistemas e Técnico Judiciário (Classe C) – TJM-GS – Especialidade Administrador de Rede,
contida no item 2 - Dos Cargos e Especialidades.
Torna pública, ainda, a retificação do item 4.7 do Anexo I – Conteúdo programático de Noções de
Direito.

2 DOS CARGOS E ESPECIALIDADES

[...]
CARGO 3: OFICIAL JUDICIÁRIO (Classe D) – TJM-SG - ESPECIALIDADE ASSISTENTE TÉCNICO DE
SISTEMAS
NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
LOTAÇÃO: Secretaria do Tribunal de Justiça Militar (2ª Instância)
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA: conclusão de curso técnico de Processamento de Dados ou outro de
nível médio de escolaridade relacionado com a área de Informática.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar atividades de nível médio, relacionadas ao
desenvolvimento, implantação, manutenção, atualização e documentação de programas e
sistemas de informática; prestar suporte técnico e treinamento a usuários; dar apoio à
fiscalização de contratos e convênios de produtos e serviços relativos à área de atuação;
substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo superior
hierárquico; participar de comissões e grupos de trabalho; executar outras atividades afins
identificadas pelo superior hierárquico.
REMUNERAÇÃO: R$ 3.692,61 (três mil e seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e um
centavos).
[...]
CARGO 6: TÉCNICO JUDICIÁRIO (Classe C) – TJM-GS – ESPECIALIDADE ANALISTA DE SISTEMAS
NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
LOTAÇÃO: Secretaria do Tribunal de Justiça Militar (2ª Instância) QUALIFICAÇÃO EXIGIDA:
graduação em curso superior de Informática, reconhecido por órgão governamental
competente.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: identificar e analisar juntamente com as áreas de
negócios do TJMMG, as demandas de informatização de processos de trabalho e serviços,
negociando prazos e recursos; planejar, analisar, desenvolver, acompanhar, atualizar e
documentar a implantação de soluções e ferramentas informatizadas próprias ou adquiridas;
desenvolver e implantar projetos, políticas e procedimentos relativos a segurança da
informação e segurança de aplicações; prestar suporte técnico aos usuários de sistemas
informatizados; fiscalizar e acompanhar contratos e convênios de produtos e serviços relativos
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à área de atuação; substituir a chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado
pelo superior hierárquico; participar de comissões e grupos de trabalho; elaborar relatórios,
pareceres, atas e outros documentos técnicos relativos a sua área de atuação; executar outras
atividades afins identificadas pelo superior hierárquico.
REMUNERAÇÃO: R$ 5.782,78 (cinco mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito
centavos).
CARGO 7: TÉCNICO JUDICIÁRIO (Classe C) – TJM-GS – ESPECIALIDADE ADMINISTRADOR DE
REDE
NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma)
LOTAÇÃO: Secretaria do Tribunal de Justiça Militar (2ª Instância)
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA: graduação em curso superior de Informática ou de Tecnologia na área
de Administração de Redes, reconhecido por órgão governamental competente, e registro
e/ou inscrição profissional na entidade de classe da categoria, se for o caso
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar, analisar, desenvolver, implantar, monitorar,
atualizar e documentar as demandas e projetos, rotinas e aplicativos relacionados ao ambiente
de rede; prestar suporte técnico especializado aos usuários e promover a resolução de
problemas no ambiente de rede; planejar, desenvolver e implantar projetos e procedimentos
de segurança e de recuperação de dados no ambiente de rede; fiscalizar e acompanhar
contratos e convênios de produtos e serviços relativos a sua área de atuação; substituir a
chefia no seu impedimento ou afastamento, quando indicado pelo superior hierárquico;
participar de comissões e grupos de trabalho; elaborar relatórios, pareceres, atas e outros
documentos relativos a sua área de atuação; executar outras atividades afins identificadas
pelo superior hierárquico.
REMUNERAÇÃO: R$ 5.782,78 (cinco mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito
centavos).
Anexo I – Conteúdo programático de Noções de Direito
[...]
4.7 Da Frequência e do Horário (arts. 92 a 102, c/c Resolução n. 171-TJMMG/2016).
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