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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 

EDITAL N. 20, DE 28 DE ABRIL DE 2021 
 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E 
DE TÉCNICO JUDICIÁRIO 

 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, considerando o 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo 
nº 1019120- 02.2018.4.01.3400, torna pública a inclusão de candidato sub judice no 
resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e 
no resultado final no concurso público, divulgados por meio dos subitens 2.1.1.2 e 
3.1.1.3 do Edital n. 10 – STJ de 2 de julho de 2018 e suas alterações, conforme a 
seguir especificado. 

Torna público, ainda, em razão da inclusão acima, que os candidatos ao 
cargo de Analista Judiciário - Área de Atividade: Administrativa considerados pessoas 
com deficiência e classificados a partir da 3ª posição passam a ter a classificação 
alterada mediante a inclusão de uma unidade. 

[...] 
2 DO RESULTADO FINAL NA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS 

QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA 
2.1 Relação final dos candidatos considerados pessoas com deficiência na 

perícia médica, na seguinte ordem: cargo/área de atividade/especialidade/ramo, 
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 

[...] 
2.1.1 CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE ATIVIDADE: 

ADMINISTRATIVA 
[...] 
2.1.1.2. Candidato sub judice considerado pessoa com deficiência na 

perícia médica, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em 
ordem alfabética. 

[...] 10014911, Pedro Pereira da Silva. 
[...] 
3 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
3.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: 

cargo/área/especialidade/ramo, número de inscrição, nome do candidato em ordem de 
classificação, nota final e classificação final no concurso público. 

usuario
Sublinhado

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/122810
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[...] 
3.1.1 CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE ATIVIDADE: 

ADMINISTRATIVA 
[...] 
3.1.1.3 Resultado final no concurso público do candidato sub judice 

considerado pessoa com deficiência na perícia médica, na seguinte ordem: número de 
inscrição, nome do candidato, nota final e classificação final no concurso público. 

[...] 10014911, Pedro Pereira da Silva, 101.45, 3. 
[...] 
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