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I PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UNIFICADO DE JUÍZES LEIGOS ATUANTES NO 
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público o 
Edital de Convocação para a Avaliação Biopsicossocial, observadas as disposições contidas no presente edital 
e no Edital nº 01, de 07 de outubro de 2021. 

 
 

1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 
1.1 Ficam convocados os candidatos relacionados no Anexo Único desta convocação, para a realização da 
Avaliação Biopsicossocial, os quais se inscreveram como pessoas com deficiência e foram aprovados nas fases do 
Concurso Público. 
 
2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO  
2.1 A perícia médica será realizada no dia 13 de fevereiro de 2022, no local abaixo indicado: 
 
Local: UCDB – Universidade Dom Bosco 
 
Endereço: Avenida Tamandaré, 6.000, bairro Jd. Seminário. 
 
2.2 O horário da realização da etapa para cada candidato se encontra determinado no Anexo Único desta 
convocação. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de 
documento de identidade original com foto e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste 
a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10) bem como a provável causa da deficiência, e, se for o caso, de exames 
complementares específicos que comprovem a deficiência. 
 
3.2 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo TJMS por ocasião da realização da 
avaliação biopsicossocial. 
 
3.3 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame 
audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado nos últimos 12 meses que 
antecederem a avaliação biopsicossocial. 
 
3.4 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade 
visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 
 
3.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da 
avaliação biopsicossocial, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), que apresentar 
laudo emitido em período superior a 12 meses ou que deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 3.3 
e 3.4 deste edital, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, 
ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 
 
3.6 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no 
processo seletivo público dentro do corte específico de cada etapa considerada a classificação geral, figurará na 
lista de classificação geral por função/comarca.  
 
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for 
considerado pessoa com deficiência, e não for eliminado do processo seletivo público, terá seu nome publicado em 
lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por função/comarca. 
 
3.8 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: 
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;  
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b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;  
c) a limitação no desempenho de atividades;  
d) a restrição de participação. 
 
3.9 Os candidatos que não for considerado pessoa com deficiência poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias 
úteis a contar da publicação do resultado preliminar da Avaliação Biopsicossocial, em link específico a ser 
disponibilizado no site do Instituto Consulplan.  
 
 
Campo Grande/MS, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

Desembargador ALEXANDRE BASTOS 
Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais 



 

 

3 
 

 

ANEXO ÚNICO 
 
 

Comarca de 
concorrência 

Inscrição Nome Data/horário 

CAMPO GRANDE 250000010 Newton Rodrigues Junior 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250001388 Mário José Lacerda Filho 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250000978 Isadora Abreu De Medeiros 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250001339 Roberto Ornellas Assis Ferreira 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250000328 Leonara Da Silva Santos 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250001103 Paula Teodoro Queiroz Souza 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250000580 Jennifer Dos Santos Silva 13/02/2022 – 9h00 

CAMPO GRANDE 250001463 Rafael De Moraes Pereira 13/02/2022 – 9h00 
 


