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EDITAL Nº 08/2014 DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA:  
PROVA DISCURSIVA E PROVAS DE SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL 

 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO DE SOUZA, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO IX CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE 

DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da 

Comissão responsável pelo Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto, no 

exercício de suas atribuições, tendo em vista o Edital nº 01/2014 de Abertura de Inscrições, 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 18, Ano VI, de 27.01.2014, pp. 01-29, CONVOCA os 

candidatos classificados para realizar a 2ª Etapa: Prova Discursiva e Provas de Sentença Cível e 

Criminal no mencionado certame, de acordo com as seguintes orientações: 
 

I – DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO DA PROVA  
 
PROVA DISCURSIVA 
Data: 25/07/2014 (Sexta-feira) 
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local) 
Horário de Apresentação: 08h30min  
Horário de Fechamento dos Portões: 09h00  
Duração da Prova: 4 horas 
 
PROVA DE SENTENÇA CÍVEL 
Data: 26/07/2014 (Sábado) 
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local) 
Horário de Apresentação: 08h30min 
Horário de Fechamento dos Portões: 09h00 
Duração da Prova: 4 horas 
 
PROVA DE SENTENÇA CRIMINAL 
Data: 27/07/2014 (Domingo) 
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local) 
Horário de Apresentação: 08h30min  
Horário de Fechamento dos Portões: 09h00  
Duração da Prova: 4 horas 
 
1.  Antes de decorrida 1 (uma) hora do início da provas, não será permitida a saída do candidato 

do local de sua realização, por motivo de segurança.  
 

II – LOCAL DE PROVAS 
1.  As Provas Discursiva e de Sentença serão realizadas na Cidade de Macapá, no Colégio Santa 

Bartolomea Capitanio, Avenida Duque de Caxias, 908, Centro. 
2.  Os candidatos ficam informados quanto ao dia, local e horário da prova nos termos deste 

Edital, que será disponibilizado no site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas 
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e por meio de cartões informativos que serão encaminhados para o e-mail indicado pelos 
candidatos, no formulário de inscrição. 

3.  O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a 
aplicação das provas ou que tiver dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das 
provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da 
Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, 
das 10 às 16 horas (horário de Brasília) ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), para verificar o local de realização de sua prova.  

4.  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no horário e no local 
constantes das listas divulgadas no Diário Oficial da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, no site www.concursosfcc.com.br e no Cartão Informativo 
encaminhado por e-mail. 

5.  Não haverá segunda chamada ou repetição de provas. O candidato não poderá alegar 
desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. 
O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do certame. 

6.  Todos os candidatos deverão se apresentar no local designado para a realização das provas 
rigorosamente de acordo com o horário previsto neste edital de convocação, pois não se 
admitirá, em nenhuma hipótese, o ingresso de candidatos retardatários.  

7.  Na execução das Provas Discursivas e de Sentença, os candidatos poderão consultar 
legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras 
doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial, material este que será submetido a 
inspeção durante a realização destas provas, por equipe especialmente designada pela 
Comissão do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. 
7.1  Os candidatos deverão trazer os textos de legislação com as partes não permitidas já 

isoladas, por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir completamente a visualização 
das partes não permitidas, sob pena de não poder consultar tais textos legislativos. 

7.2 Não será permitido o empréstimo de material para consulta entre candidatos. 
7.3  É vedado o uso de computador, notebook, pager, telefone celular ou equipamento 

similar, devendo o candidato utilizar caneta esferográfica de material transparente de 
tinta preta ou azul, vedado o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica 
fluorescente.  

8.  As questões serão entregues aos candidatos já impressas, não se permitindo esclarecimentos 
sobre o seu enunciado ou sobre o modo de resolvê-las. 

9.  Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realização 
das provas, as Provas Discursiva e de Sentença deverão ser feitas pelo próprio candidato, à 
mão, em letra legível, com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou 
azul, não sendo permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas. 
9.1  No caso de auxílio para transcrição das provas será designado pela Fundação Carlos 

Chagas, um fiscal devidamente treinado para essa finalidade. 
9.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato deverá ditar todo o seu texto 

das Provas Discursiva e de Sentença ao fiscal, especificando oralmente, ou seja, 
soletrando a grafia das palavras e todos os sinais gráficos e de pontuação.  

10. Nenhuma das folhas do Caderno Definitivo das Provas Discursiva e de Sentença poderá ser 
assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra, marca 
ou símbolo que as identifiquem, sob pena de anulação do respectivo texto. Assim, a detecção 
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de qualquer marca identificadora no espaço destinado à redação definitiva acarretará a 
anulação da questão correspondente. 

11.  O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos 
modos de vibração e silencioso.  

12.  Terá a sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que 
estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico e/ou de comunicação (bip, 
telefone celular, tablets, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 
de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie ou outros equipamentos similares,  bem como protetores auriculares; for 
surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido.  
12.1  Recomenda-se ao candidato no dia da realização da prova, não levar nenhum dos 

aparelhos indicados no item 12 deste Edital. Caso seja necessário o candidato portar 
algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicionados, no momento da 
identificação, em embalagem específica a ser fornecida pela Fundação Carlos Chagas, 
exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer fechada até a saída do 
candidato do local de realização da prova. 
12.1.1  É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, 

garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso 
esteja ativado. 

12.2  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou 
portando em seu bolso os aparelhos eletrônicos indicados no item 12, após o 
procedimento estabelecido no subitem 12.1 deste Edital. 

13. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, 
gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomodados em local a ser 
indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer até o término da prova. 
13.1  A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá não se 

responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 
eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

14.  Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a saída do candidato 
do local de realização das provas. 

15. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas definidas neste Edital e/ou em 
outros atos relativos ao Concurso, nos comunicados, nas Instruções ao Candidato e/ou nas 
Instruções constantes de cada prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
15.1  Por medida de segurança, os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 

descobertas, à observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 
 
III – IDENTIFICAÇÃO 
1.  Somente será admitido à sala de provas o candidato que apresentar documento original de 

identidade que bem o identifique como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas por 
Secretarias de Segurança ou de Defesa Social, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das 
Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Carteiras 
Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como 
documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, COREN, OAB, CRC etc.; Carteira de 
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Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97) ou Passaporte.  
1.1  Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 

a identificação do candidato.  
1.2  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  

1.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de 
conservação do documento, e/ou à própria identificação. 

2.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse 
público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade, será 
solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a autenticação digital e a 
assinatura por três vezes, em campo específico. 

3.  É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova (se houver recebido), pois ele 
contém dados necessários para melhor orientação do candidato.  

 
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os candidatos poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal no dia da realização 
das provas. 

1.  Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica de material transparente de tinta 
preta ou azul. 

2.  A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes, mediante termo formal e na presença de 3 (três) candidatos nos locais de 
realização das provas. 

 
 

 
Macapá, 08 de julho de 2014. 

 
Desembargador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA 

Vice-Presidente do Tribunal e Presidente da Comissão do Concurso 
 
 

 

 

  
 


