
 

Av. Procópio Rola, nº  2548 

 
 

 EDITAL Nº. 003/2021 DE 
PROCESSO SELETIVO 
CONCILIADOR/MEDIADOR.

O Diretor-Geral da
Gomes de Carvalho, com fundamento
(Regimento Interno da Escola
TORNA PÚBLICA a ANULAÇÃO da prova on
PROCESSO SELETIVO PARA
SUPERIOR PARA ATUAR COMO CONCILIADOR/MEDIADOR
técnicos detectados no link 
quantidade expressiva de candidatos (as) acessarem
avaliação. Diante do relatado, será aplicada nova prova on
inscritos (as), com as seguintes condições:

 
1. Permanecem TODAS AS DISPOSIÇÕES
Não haverá reabertura de inscrições, todos (as) os (as) candidatos (as)  já inscritos (as) e com as 
inscrições deferidas, estão aptos e deverão realizar a nova prova on
 
2. A alteração na data de aplicação da prova
Edital º 02/2021-EJAP. Segue o calendário atualizado:
 
3. A NOVA PROVA SERÁ REALIZA
DE 11:00 às 12:00 horas (horário de Brasília
inscrições anteriormente deferidas. 
3.1. O acesso ao ambiente da prova se dará por meio de link disponibilizado pelo e
candidato (a) cadastrado, em até 48h antes da prova, e, para aqueles que não receberem, por 
qualquer motivo o referido e-mail, ou que
on-line na página (https://sig.tjap.jus.br/ProcessoSeletivoEstagiarioNS/
utilização de número de CPF e senha c
candidatos com a alegação de que não tiveram acesso prévio ao link da prova online.
3.2. Os (as) candidatos (as) deverão entrar na sala
OBRIGATORIAMENTE, com ant
 

Realização da prova on
Divulgação do gabarito 

Resultado final

Macapá/AP, 27 de setembro de 2021.
 

Desembargador ADÃO 
     Diretor
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 ANULAÇÃO DA PROVA E NOVO CRONOGRAMA DO

 PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CONCILIADOR/MEDIADOR. 

da Escola Judicial do Amapá-EJAP, Desembargador
fundamento no art. 3º, IX, da Resolução nº. 

Escola Judicial do Amapá) e art. 9º da Resolução 1469/2021 
ANULAÇÃO da prova on-line realizada no dia 25/09/2021 

PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
SUPERIOR PARA ATUAR COMO CONCILIADOR/MEDIADOR, devido a problemas 

 da prova on-line que ocasionaram a impossibilidade de
candidatos (as) acessarem de forma regular o co

. Diante do relatado, será aplicada nova prova on-line para todos os candidatos (as) 
inscritos (as), com as seguintes condições: 

TODAS AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL N
averá reabertura de inscrições, todos (as) os (as) candidatos (as)  já inscritos (as) e com as 

inscrições deferidas, estão aptos e deverão realizar a nova prova on-line. 

o na data de aplicação da prova implica na mudança do cronograma publica
EJAP. Segue o calendário atualizado: 

REALIZADA NO DIA 02/10/2021 (SÁBADO)  NO HORÁRIO
(horário de Brasília), para todos (as) os (as) candidatos (as) com as 

s anteriormente deferidas.  
. O acesso ao ambiente da prova se dará por meio de link disponibilizado pelo e

candidato (a) cadastrado, em até 48h antes da prova, e, para aqueles que não receberem, por 
mail, ou que preferirem, poderão também acessar o link da sua prova 

https://sig.tjap.jus.br/ProcessoSeletivoEstagiarioNS/) mediante login com a 
utilização de número de CPF e senha cadastrada pelo candidato. Não serão aceitas reclamações de 
candidatos com a alegação de que não tiveram acesso prévio ao link da prova online.
3.2. Os (as) candidatos (as) deverão entrar na sala para identificação pessoal prévia

com antecedência mínima de uma hora, ou seja, às 10

CRONOGRAMA 
Item Data 

Realização da prova on-line 02/10/2021 
Divulgação do gabarito 

oficial 
04/10/2021 

Resultado final 08/10/2021 
 

Macapá/AP, 27 de setembro de 2021. 

 
Desembargador ADÃO JOEL GOMES DE CARVALHO

Diretor-Geral da Escola Judicial do Amapá-EJAP 
081  Macapá/AP 

ANULAÇÃO DA PROVA E NOVO CRONOGRAMA DO 
DE ESTAGIÁRIOS (AS) 

Desembargador Adão Joel 
 0028/2005 – TJAP 

Amapá) e art. 9º da Resolução 1469/2021 - TJAP, 
line realizada no dia 25/09/2021 do           11º 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 
, devido a problemas 

que ocasionaram a impossibilidade de uma 
de forma regular o conteúdo da referida 

line para todos os candidatos (as) 

CONTIDAS NO EDITAL Nº 02/2021-EJAP. 
averá reabertura de inscrições, todos (as) os (as) candidatos (as)  já inscritos (as) e com as 

implica na mudança do cronograma publicado no 

(SÁBADO)  NO HORÁRIO 
para todos (as) os (as) candidatos (as) com as 

. O acesso ao ambiente da prova se dará por meio de link disponibilizado pelo e-mail do (a) 
candidato (a) cadastrado, em até 48h antes da prova, e, para aqueles que não receberem, por 

rirem, poderão também acessar o link da sua prova 
) mediante login com a 

adastrada pelo candidato. Não serão aceitas reclamações de 
candidatos com a alegação de que não tiveram acesso prévio ao link da prova online. 

para identificação pessoal prévia, 
de uma hora, ou seja, às 10:00 horas. 

DE CARVALHO 
 


