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Esta retificação será publicada em 16 de abril de 2013 no diário de justiça. 
 

ATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 
 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Aristóteles Lima Thury, Presidente da Comissão do 
Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, torna pública a 
seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:  
 
1 – Ficam alterados os critérios de isenção do pagamento da taxa de inscrição de que trata o item 6 
do Edital nº 002/2013, na forma seguinte: 
 

“6.2 Fará jus à isenção o candidato hipossuficiente que:  

I - nos termos da Lei Estadual nº 3.088 de 25 de outubro de 2006: comprovar renda mensal não 

superior a três 3 salários mínimos, por meio de cópia autenticada de contra cheque ou de documento 

similar; ou para os trabalhadores ambulantes, prestadores de serviços e os que exerçam atividade 

autônoma, desde que não cumulada com outra atividade cuja remuneração, somada, não exceda a 3 

salários mínimos, declaração de renda expedida por Contador devidamente registrado no seu órgão 

de classe; ou, ainda, cópia autenticada de páginas da Carteira de Trabalho que contenham 

fotografia, identificação e último contrato de trabalho, inclusive a página seguinte em branco, no 

caso de desempregado, ou, não possuindo carteira de trabalho, declaração pessoal de desempregado 

de próprio punho; ou  

II - nos termos do Decreto Federal nº nº 6.593, de 2 de outubro de 2008: estiver inscrito no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa 

renda. 

 

a) Para requerer a isenção de que trata a Lei Estadual nº 3.088, de 25 de outubro de 2006, o 

candidato impreterivelmente, até o dia 19 de abril de 2013, entregará cópia autenticada da 

documentação relacionada acima, no horário de expediente do Tribunal de Justiça do Amazonas, aos 

cuidados da Comissão do Concurso, no endereço: Avenida André Araújo, s.n., Edifício Desembargador 

Arnoldo Péres, 4° andar, Gabinete do Desembargador Aristóteles Lima Thury, Aleixo, Manaus/AM, ou 

se preferir enviará via SEDEX, postado até a data supra mencionada, para a FGV– CONCURSO TJ/AM 

(PEDIDO DE ISENÇÃO) – Praia de Botafogo, 190 – 6º andar – sala 605 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22250-900.  

 

b) Para requerer a isenção de que trata o Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, o 
candidato poderá acessar no link de inscrição o requerimento de isenção devendo o candidato, 
obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem 
como declarar- se membro de família de baixa renda.”  
 
 

“6.5 A isenção nos termos do Decreto Federal nº nº 6.593, de 2 de outubro de 2008 poderá ser 
solicitada até o dia 19 de abril de 2013, por meio da solicitação de inscrição no endereço eletrônico 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjam13, 

 

6.5.1 Os candidatos que optarem por entregar pessoalmente a documentação comprobatória de 
hipossuficiência, nos termos da Lei Estadual nº 3.088 de 25 de outubro de 2006, deverão fazê-lo até a 
data explicitada no item anterior, no horário de expediente do Tribunal.” 
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“6.12 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 6 de 

maio de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/ concursos/tjam13.” 

   

“6.13.1 A relação dos pedidos de isenção deferidos após recursos será divulgada até o dia 9 de maio 

de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/ concursos/tjam13. 

 

6.13.2 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço 
eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/concursos/tjam13 e imprimir o boleto bancário para pagamento 
até o dia 10 de maio de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital.” 

 
2 – Em virtude das retificações, fica consolidado o cronograma do concurso, conforme a seguir: 
 
ANEXO II – CRONOGRAMA OPERACIONAL 
 

Evento Datas 

Período de inscrição 20/03 a 25/04/2013 

Período para requerimento de isenção da taxa de inscrição Até 19/04/2013 

Prazo para reimpressão dos boletos e pagamento das taxas de inscrição (Todos os candidatos 
inscritos) 

26/04/2013 

Divulgação do resultado dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 06/05/2013 

Prazo para interposição de recursos ao indeferimento dos requerimentos de isenção 07/05/2013 

Decisão de recursos interpostos contra o indeferimento dos pedidos de isenção e resultado 
definitivo da análise dos pedidos  

09/05/2013 

Prazo para reimpressão dos boletos e pagamento das taxas de inscrição (Apenas para os 
candidatos com o pedido de isenção indeferido) 

10/05/2013 

Divulgação do Edital de deferimento de inscrições, inclusive de candidatos na condição de 
pessoa com deficiência e da concessão de atendimento especial 

13/05/2013 

Divulgação dos locais e horários das provas objetivas 23/05/2013 

Aplicação das provas objetivas para os cargos de Analista II e Nível Médio 02/06/2013 

Aplicação das provas objetivas para os cargos de Analista Judiciário I e Nível Fundamental 09/06/2013 

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas todos os cargos 11/06/2013 

Prazo para interposição de recursos aos gabaritos das provas objetivas 12 e 13/06/2013 

Resultado preliminar das provas objetivas 8/07/2013 

Prazo para interposição de recursos ao resultado das provas objetivas 9 e 10/07/2013 

Resultado final do concurso 17/07/2013 

Convocação para perícia médica no TJ-AM – pessoas com deficiência 24 a 31/07/2013 
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Resultado da Perícia Médica 05/08/2013 

 
3 – Os demais itens e disposições permanecem inalterados, sendo todas as alterações consolidadas. 

  
Manaus/AM, 16 de abril de 2013. 

 
Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY 

Presidente da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas 


