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ATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
*Esta retificação será publicada no Diário de Justiça dia 11 de abril de 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 – Fica prorrogado o prazo de inscrições do concurso público a que alude o Edital nº 001/2013 até o 
dia 25 de abril de 2013. 
 
2 – Em decorrência da extensão do prazo de inscrições mencionada no item 1 deste ato de 
retificação, onde se lê nos itens abaixo transcritos do Edital nº 001/2013:  
 
“ 4.1 As inscrições do Concurso Público serão realizada unicamente via Internet, no período entre 
14h00min do dia 20 de março de 2013 e 23h59min do dia 22 de abril de 2013, (...) 
 
4.1.3  (...), podendo o pagamento ser efetuado até o dia 23 de abril de 2013, observando o horário 
bancário ou por meio de pagamento on-line. 
 
4.2 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 20 de março de 2013 até 
23h59min do dia 22 de abril de 2013, (...) até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das 
inscrições (23 de abril de 2013) até às 23h59min, 
 
6.5 (...), postado impreterivelmente até o dia  23 de abril de 2013, para a FGV – Praia de Botafogo, 
190 – 6º andar – sala 605 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ CEP 22250-900. 
 
8.1 (...), os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 23 de abril de 2013, 
impreterivelmente, via SEDEX 
 
8.3.1 A declaração de sua condição religiosa deverá ser enviada à FGV no endereço especificado no 
subitem 8.1 deste edital, impreterivelmente até o dia 23 de abril de 2013.”  
 
LEIA-SE:  
 
 
“ 4.1 As inscrições do Concurso Público serão realizada unicamente via Internet, no período entre 
14h00min do dia 20 de março de 2013 e 23h59min do dia 25 de abril de 2013, (...) 
 
4.1.3  (...), podendo o pagamento ser efetuado até o dia 26 de abril de 2013, observando o horário 
bancário ou por meio de pagamento on-line. 
 
4.2 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 20 de março de 2013 até 
23h59min do dia 25 de abril de 2013, (...) até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das 
inscrições (26 de abril de 2013) até às 23h59min, 
 
6.5 (...), postado impreterivelmente até o dia 26 de abril de 2013, para a FGV – Praia de Botafogo, 
190 – 6º andar – sala 605 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ CEP 22250-900. 
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8.1 (...), os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 26 de abril de 2013, 
impreterivelmente, via SEDEX 
 
8.3.1 A declaração de sua condição religiosa deverá ser enviada à FGV no endereço especificado no 
subitem 8.1 deste edital, impreterivelmente até o dia 26 de abril de 2013.”  
 
3 – Fica prorrogado o prazo para envio da documentação prevista no subitem 5.2 do edital 001/2013  
até o dia 12 de abril de 2013. 
 
4 – Em decorrência da extensão do prazo mencionado no item 3 deste ato de retificação, onde se lê 
nos itens abaixo transcritos do Edital nº 001/2013:  
 
“5.2 a) O candidato enviará cópia autenticada da documentação via SEDEX, postado, 
impreterivelmente, até o dia 28 de março de 2013, 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, (...) 
 
5.12 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 11 de 
abril de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/ concursos/tjam13. 
 
5.13.1 A relação dos pedidos de isenção deferidos após recursos será divulgada até o dia 17 de abril 
de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/ concursos/tjam13. 
 
5.13.2 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 23 de abril de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital.”. 
 
LEIA-SE:  
 
“5.2 a) O candidato enviará cópia autenticada da documentação via SEDEX, postado, 
impreterivelmente, até o dia 12 de abril de 2013, 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, (...) 
 
5.12 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 19 de 
abril de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/ concursos/tjam13. 
 
5.13.1 A relação dos pedidos de isenção deferidos após recursos será divulgada até o dia 24 de abril 
de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fvgprojetos/ concursos/tjam13. 
 
5.13.2 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 26 de abril de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital.”. 
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5 – Em virtude das retificações, fica consolidado o cronograma do concurso, conforme a seguir: 
 
Anexo III – Cronograma Operacional  

Eventos Datas 

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

Período para requerimento de isenção da taxa de inscrição 27/03 a 28/03/2013 

Divulgação do resultado dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 19/04/2013 

Prazo para interposição de recursos ao indeferimento dos requerimentos 
de isenção 

20/04/2013 

Prazo para reimpressão dos boletos e pagamento das taxas de inscrição, 
inclusive para os candidatos que tiverem os requerimentos de isenção 
indeferidos 

26/04/2013 

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

  
Manaus/AM, 09 de abril de 2013. 

 
Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY 

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

 


