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Novos assessores jurídicos 
tomarão posse na quarta-feira 
Aprovados em concurso público, servidores serão lotados em departamentos da Secretaria do Tribunal 
de Justiça; a Assejur vai recepcionar recém-empossados em sua sede própria  
 

O Tribunal de Justiça está admitindo mais dez assessores jurídicos, aprovados no Concurso de Assessor 
Jurídico (Edital nº 0001/2013). Os aprovados foram investidos para ocupar cargos de profissionais que se 
aposentaram recentemente. As nomeações constam dos Decretos Judiciários nos 598 e 630, de 6 de junho 
de 2016. Na próxima quarta-feira (6/7), ocorrerá a cerimônia de posse. Os novos servidores integrarão o 
nível inicial ESP-1, do quadro de pessoal do Poder Judiciário, e serão lotados em departamentos da 
Secretaria.  

Quem são. A relação dos nomes que passarão a integrar a carreira é a seguinte: Anderson Alves, Carlos 
Eduardo Couto Rocha, João Gabriel Pereira Sales, Julia Silveira Amaral Moraes, Pedro Soares Gonçalves 
Filho, Renato Navarro de Souza, Sandra Moretto Nicola Radunz, Silvana Macedo de Camargo, Soraya 
Kawakami e Thyago de Pieri Bertoldi.    

Bem-vindos. A Assejur vai receber os colegas recém-empossados em sua sede própria, numa reunião 
convocada para as 19h da quarta-feira. O objetivo é saudar os profissionais, dar-lhes boas-vindas e fazer 
uma breve apresentação da estrutura administrativa do Tribunal e das atividades da associação. Em 
seguida, será servido um coquetel de confraternização. Toda a categoria está convidada a participar. 
 

Fique de olho  
 
Agenda: Recepção dos novos Assessores Jurídicos do Poder Judiciário 
Data: 6 de julho de 2016  
Horário: 19 horas 
Local: sede da Assejur, localizada na rua Roberto Barrozo, 351 - Curitiba (próximo ao Centro Cívico) 
A Assejur solicita aos interessados que confirmem presença antecipadamente (contato@assejurpr.com.br) 

 

• Defesa da carreira e dos direitos de aposentados e pensionistas 
• Melhoria das condições de trabalho e aperfeiçoamento profissional 

• Apoio jurídico e funcional aos assessores jurídicos 
• Aperfeiçoamento da comunicação 

• Ampliação de atividades sociais, culturais e esportivas 
• Ampliação de convênios 

 

Ajude a fortalecer a Assejur. PARTICIPE!  


