
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJ/EMERJ e publicados no dia 
05 de junho de 2018, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça; www.tjrj.jus.br, em Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página 

da Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do 

PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

AVISO TJ/DGPES 2/2018 05/06 

Avisa que no período de 04/06/2018 a 06/07/2018, os 

titulares de emprego público, servidores ocupantes 

exclusivamente de cargo de provimento em comissão 

do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 

cargo de provimento em comissão ou função gratificada 

no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 

de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 

saúde, realizadas no exercício de 2017, para fins de 

regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 175, p. 40. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN60/2016 05/06 

Convênio de cooperação técnica para a promoção 

regular e sistemática de ações destinadas a levar a 

prestação jurisdicional diretamente às populações 

residentes em determinados bairros da cidade do Rio 

de Janeiro entre o Município do Rio de Janeiro e o 

Tribunal de Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 175, p. 41. 

EDITAL EMERJ SN1/2018 05/06 

Edital de concurso público para seleção e ingresso no 

Curso de Especialização em Direito Público e Privado 

- 2º Semestre - 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 175, p. 43. 
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