
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

EDITAL

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DA SJAM, DE 05
DE DEZEMBRO DE 2022

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
AMAZONAS, com registro do CNPJ/MF n. 05.419.225/0001-09 e sede na Av. André Araújo, 25,
Aleixo, Manaus - AM, neste ato representada pelo Diretor de Secretaria Administrativa - SECAD-AM,
Dr. EDSON SOUZA E SILVA , CPF n. 240.411.492-15, residente e domiciliado nesta capital, no uso
das atribuições que lhe são conferidas através da delegação de competência objeto da PORTARIA
SJAM/DIREF n. 75/2022 (id 16130392), tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788, de 25/09/2008, na
Resolução CJF nº 208, de 04/10/2012, e Instrução Normativa 13-01, de 06/05/1992, do TRF/1ª Região,
alterada pela Portaria Presi n. 7013202 de 21/12/2018, Processo Administrativo SEI nº 0002204-
33.2022.4.01.8002, torna pública a retificação do Edital do Processo Seletivo para preenchimento de
vagas e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado na Seção Judiciária do Amazonas,
Subseção Judiciária de Tabatinga e Unidade Avançada de Atendimento de Tefé, conforme as disposições
a seguir:

No item 4.2.3, onde se lê:

4.2.3. A Relação de Inscritos será publicada no site dia: 26 de dezembro de 2022.
Leia-se:

4.2.3. A Relação de Inscritos será publicada no site dia: 19 de janeiro de 2023.
No item 5.1, onde se lê:

5.1. As provas objetivas on-line serão disponibilizadas nos dias: 14/01/2023 (de 00:00
às 22:00h - horário de Brasília) e 15/01/2023 (de 00:00 às 22:00h - horário de Brasília) – sábado e
domingo, conforme cronograma, constante do anexo I do presente edital, não podendo ser realizada em
hipótese alguma após esta data.

Leia-se:

5.1. As provas objetivas on-line serão disponibilizadas nos dias: 04/02/2023 (de 00:00
às 22:00h - horário de Brasília) e 05/02/2023 (de 00:00 às 22:00h - horário de Brasília) – sábado e
domingo, conforme cronograma, constante do anexo I do presente edital, não podendo ser realizada em
hipótese alguma após esta data.

No item 6.1, onde se lê:

6.1. Será publicado no dia: 16 de janeiro 2023, os Gabaritos Preliminares das provas
Objetivas específicas Online no site www.universidadepatativa.com.br conforme o cronograma do
processo seletivo.

Leia-se:

6.1. Será publicado no dia: 06 de fevereiro 2023, os Gabaritos Preliminares das provas
Objetivas específicas Online no site www.universidadepatativa.com.br conforme o cronograma do
processo seletivo.

No item 6.2, onde se lê:

6.2. Serão admitidos Recursos quanto aos gabaritos preliminares das provas objetivas,
que deverão ser encaminhados eletronicamente nos dias: 17 a 19 de janeiro de 2023, para o e-mail:
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secaojudiciaria-amazonas@universidadepatativa.com.br, em formulário específico, disponível para
download no site www.universidadepatativa.com.br, na página do processo seletivo da Seção Judiciária
do Amazonas.

Leia-se:

6.2. Serão admitidos Recursos quanto aos gabaritos preliminares das provas objetivas,
que deverão ser encaminhados eletronicamente nos dias: 07 a 09 de fevereiro de 2023, para o e-mail:
secaojudiciaria-amazonas@universidadepatativa.com.br, em formulário específico, disponível para
download no site www.universidadepatativa.com.br, na página do processo seletivo da Seção Judiciária
do Amazonas.

No item 6.8, onde se lê:

6.8. As publicações dos gabaritos oficiais, Respostas aos Recursos e classificação
preliminar das provas objetivas online serão disponibilizadas no dia: 25 de janeiro de 2023. Conforme
cronograma, em 03 (três) listas, considerando o disposto no item 4:

Leia-se:

6.8. As publicações dos gabaritos oficiais, Respostas aos Recursos e classificação
preliminar das provas objetivas online serão disponibilizadas no dia: 15 de fevereiro de 2023. Conforme
cronograma, em 03 (três) listas, considerando o disposto no item 4:

No item 6.9, onde se lê:

6.9. O recurso contra a classificação preliminar das provas objetivas online deverá ser
encaminhado nos dias: 26 e 27 de janeiro de 2023 através do e-mail: secaojudiciaria-
amazonas@universidadepatativa.com.br, em formulário específico disponível para download no site
www.universidadepatativa.com.br, na página do processo seletivo da Seção Judiciária do Amazonas.

Leia-se:

6.9. O recurso contra a classificação preliminar das provas objetivas online deverá ser
encaminhado nos dias: 16 e 17 de fevereiro de 2023 através do e-mail: secaojudiciaria-
amazonas@universidadepatativa.com.br, em formulário específico disponível para download no site
www.universidadepatativa.com.br, na página do processo seletivo da Seção Judiciária do Amazonas.

No item 6.11, onde se lê:

6.11. O resultado final do certame e as respostas aos recursos serão publicados no site no
dia 02/02/2023 em 03 (três) listas, como especificado no subitem 6.8.

Leia-se:

6.11. O resultado final do certame e as respostas aos recursos serão publicados no site no
dia 28/02/2023 em 03 (três) listas, como especificado no subitem 6.8.

No item 7.2, onde se lê:

7.2. O Edital de Homologação do Resultado Final será divulgado no site
www.universidadepatativa.com.br no dia 02 de fevereiro de 2023, conforme cronograma, anexo I
deste edital.

Leia-se:

7.2. O Edital de Homologação do Resultado Final será divulgado no site
www.universidadepatativa.com.br no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme cronograma, anexo I
deste edital.

No item 7.3, onde se lê:

7.3.No dia 01 de fevereiro de 2023, a UPA enviará para Seção Judiciária do Amazonas
as listas contendo os nomes dos classificados e seus dados de contato (telefone e e-mail).

Leia-se:

7.3.No dia 27 de fevereiro de 2023, a UPA enviará para Seção Judiciária do Amazonas
as listas contendo os nomes dos classificados e seus dados de contato (telefone e e-mail).
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No item Anexo I, onde se lê:

CRONOGRAMA DE DATAS:
 

ETAPA DATA

Publicação do Edital de abertura Dia: 05 de dezembro de 2022

Período das Inscrições no site
Das 09:00h do dia 08/12/22022 até às 23h59 do
dia 23/12/2022

Publicação da Relação de inscritos no site Dia 26 de dezembro de 2022
Convalidação das inscrições Dias: 27/12/2022 a 13/01/2023

Realização das Provas Objetivas On-line

Dias: 14/01/2023 (00:00 às 23:00h horário de
Brasília) e 15/01/2023 (00:00 às 23:00h - horário
de Brasília)

Publicação no site dos Gabaritos Preliminares das
Provas Objetivas On-line Dia 16 de janeiro de 2023
Prazo para interpor Recurso contra os Gabaritos
Preliminares das Provas Objetivas On-line Dias: 17 a 19/01/2023
Análise dos Recursos contra o Gabarito Dias: 20 a 24/01/2023
Publicação do Gabarito Oficial, respostas aos
Recursos e Classificação Preliminar das provas
objetivas On-line Dia: 25 de janeiro de 2023

Prazo para interpor Recurso contra a Classificação
Preliminar das provas objetivas On-line Dias: 26 e 27/01/2023
Análise dos Recursos contra o Resultado Dias: 30 e 31/01/2023
Publicação no site do Resultado Final do certame Dia: 02 de fevereiro de 2023
Publicação de Edital de Homologação Final do
certame Dia: 02 de fevereiro de 2023

 
Leia-se:

CRONOGRAMA DE DATAS:
 

ETAPA DATA

Publicação do Edital de abertura Dia: 05 de dezembro de 2022

Período das Inscrições no site
Das 09:00h do dia 08/12/22022 até às 23h59 do
dia 18/01/2023

Publicação da Relação de inscritos no site Dia 19 de janeiro de 2023
Convalidação das inscrições Dias: 20/01/2023 a 03/02/2023

Realização das Provas Objetivas On-line

Dias: 04/02/2023 (00:00 às 23:00h horário de
Brasília) e 05/02/2023 (00:00 às 23:00h - horário
de Brasília)

Publicação no site dos Gabaritos Preliminares das
Provas Objetivas On-line Dia 06 de fevereiro de 2023
Prazo para interpor Recurso contra os Gabaritos
Preliminares das Provas Objetivas On-line Dias: 07 a 09/02/2023
Análise dos Recursos contra o Gabarito Dias: 10 a 14/02/2023
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Publicação do Gabarito Oficial, respostas aos
Recursos e Classificação Preliminar das provas
objetivas On-line Dia: 15 de fevereiro de 2023

Prazo para interpor Recurso contra a Classificação
Preliminar das provas objetivas On-line Dias: 16 e 17/02/2023
Análise dos Recursos contra o Resultado Dias: 23 e 24/02/2023
Publicação no site do Resultado Final do certame Dia: 28 de fevereiro de 2023
Publicação de Edital de Homologação Final do
certame Dia: 28 de fevereiro de 2023

 
Manaus/AM, 22 de dezembro de 2022.
 

 
EDSON SOUZA E SILVA

Diretor de Secretaria Administrativa - SECAD-AM

Documento assinado eletronicamente por Edson Souza e Silva , Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 22/12/2022, às 14:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 17187565 e o código CRC A55A93A1.
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