
1 

 

   
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de Justiça    
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO 

JUDICIÁRIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  
EDITAL Nº 2 – CNJ, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
O DIRETOR-GERAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA torna pública a retificação do subitem 

2.1, dos quadros constantes do item 4 e do subitem 9.7.1, bem como dos subitens 12.33 e 13.3 do Edital nº 
1– CNJ, de 16 de novembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.  
[...] 
2 DOS CARGOS 
2.1 NÍVEL SUPERIOR 
[...] 
CARGO 12: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS SOCIAIS  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de curso de nível superior de graduação em Ciências Sociais, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; 
participar da elaboração, implementação e avaliação de políticas e programas públicos; organizar e analisar 
informações sociais, culturais e políticas. Elaborar documentos técnico-científicos relacionados a pesquisas, 
planos e projetos atinentes à realidade social. Planejar, executar, coordenar e analisar estudos, pesquisas e 
programas de atividades reconhecidas como do profissional de Ciências Sociais. 
[...] 
4 DAS VAGAS 

Cargo/Área/Especialidade Geral 
Candidatos com 

deficiência 
Total 

[...] [...] [...] [...] 

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Ciências Sociais 1 (*) 1 

[...] [...] [...] [...] 

[...] 
9.7.1 Observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última 
colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e 
classificados conforme quadro a seguir: 

Cargo/Área/Especialidade Colocação 
Candidatos com 
deficiência (**) 

[...] [...] [...] 

Analista Judiciário/Apoio Especializado/ Ciências Sociais 40ª (**) 

[...] [...] [...] 

[...] 
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12.33 Os candidatos aprovados e não nomeados poderão ser cedidos para nomeação em outro órgão do 
Poder Judiciário da União, para exercício na mesma localidade do CNJ, com observância à ordem de 
classificação, à conveniência administrativa, à identidade do cargo e ao expresso interesse do candidato. 
[...] 
13.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO  
[...] 
APOIO ESPECIALIZADO – CIÊNCIAS SOCIAIS 
CIÊNCIAS SOCIAIS: 1 A perspectiva sociológica no mundo contemporâneo: Anthony Guiddens, Zygmunt, 
Baumann, Ulrich Beck, Norbert Elias. 2 Métodos para a construção do conhecimento sociológico. 2.1 Marx, 
Durkheim, Weber e Marcel Mauss. 3 Método comparativo. 4 A sociologia brasileira: desenvolvimento e 
principais autores. 5 Estudos de sociologia jurídica e de antropologia jurídica. 6 Direito e sociologia: a nova 
escola jurídica brasileira e a crítica ao positivismo jurídico. 7 Aplicações da perspectiva sociológica 
comparada aos temas e problemas contemporâneos da sociedade brasileira: a questão da igualdade 
jurídica e dos direitos de cidadania, o pluralismo jurídico, acesso à justiça. 7.1 Crime: justiça restaurativa e 
justiça retributiva, etnografia de rituais judiciários, práticas judiciárias e policiais no espaço público. 8 
Modelos jurídicos para a administração institucional de conflitos no espaço público. 9 Análise crítica de 
políticas públicas propostas para o executivo e para o judiciário. 
[...] 
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