
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ 

ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ – EJAP 

VIII CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO  

DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

EDITAL DE RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA – PROVAS DISCURSIVA E PRÁTICAS 
 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, tendo em vista o Concurso Público 

destinado ao provimento de cargos vagos de Juiz de Direito Substituto para ingresso na carreira do Poder Judiciário 

do Estado, observado os termos contratuais celebrados com a Fundação Carlos Chagas e de acordo com o Edital de 

Abertura de Inscrições Nº 001/2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, edição de 04 de dezembro de 

2008, e retificação posterior, RESOLVE: 
 
I. Tornar pública a lista de candidatos habilitados na Segunda Etapa – Provas Discursiva e Práticas, realizada nos 

dias 1º, 2 e 3 de maio de 2009, que se encontra na seguinte ordem: número de inscrição; nome do candidato em 
ordem alfabética; número do documento, nota da prova discursiva, nota da prova prática – sentença criminal, nota 
da prova prática – sentença civil e média aritmética das três provas (uma discursiva e duas práticas), conforme 
estabelecido no Capítulo VIII, item 17 do Edital de Abertura de Inscrições Nº 001/2008. 

 
II. Comunicar que o resultado das Provas Discursiva e Práticas estarão disponíveis no site 

www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas a partir da publicação deste Edital, de acordo com o 
Capítulo VIII, itens 17 e 18 do Edital de Abertura de Inscrições Nº 001/2008. 

 
III. Informar que os recursos decorrentes desta etapa deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis 

subsequentes a esta publicação, em conformidade com as disposições dos itens 5 e 6 do Capítulo XV do Edital de 
Abertura de Inscrições Nº 001/2008. 

 
IV. Informar que será concedida vista da Segunda Etapa – Provas Discursiva e Práticas aos candidatos que a 

requererem, conforme estabelecido no item 7 do Capítulo XV do Edital de Abertura de Inscrições Nº 001/2008. 
a) O requerimento deverá conter a identificação do candidato, a fundamentação e a argumentação lógica que 

motivou o pedido de vista, a data e a assinatura do candidato. O requerimento deverá ser remetido via Sedex, 
à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC – Ref.: Vista de Prova 2ª Etapa – 
Juiz, Av. Professor Francisco Morato, 1565 – Jardim Guedala, São Paulo – SP, CEP 05513-900). 

 
b) O pedido de vista de prova interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para tanto, 

a data da postagem. 
 
c) A vista da Segunda Etapa – Provas Discursiva e Práticas será realizada por meio do site 

www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, em data e horário a serem oportunamente 
divulgados no Diário Oficial do Estado do Amapá, em Edital específico.  

 
d) Os candidatos que a tiverem requisitado, receberão senha e meio de acesso individualizado fornecido pela 

Fundação Carlos Chagas. 
 
e) As instruções para a vista de prova serão disponibilizadas no site www.concursosfcc.com.br da Fundação 

Carlos Chagas. 
 

 

Macapá (AP), 17 de julho de 2009. 

 
Desembargador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA, 

Coordenador do Concurso 

 


