
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

ATA

A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ALTAMIRA, instituída pela Portaria nº 11743018, de 13/11/2020, reunidos no dia 07.02.2021 às 11:00 
horas, no prédio da Subseção Judiciária de Altamira, com a finalidade de decidir sobre os parâmetros de 
avaliação dos candidatos inscritos, divulgar o gabarito da prova objetiva, bem como apurar o resultado da 
prova objetiva aplicada. Na oportunidade, se fizeram presentes a Presidente Jacqueline Carneiro 

Ferreira Fischer, e os membros Fernanda Tayanne da Luz Pimentel Costa, Romário Djan de Sousa 

Sampaio e ausente o membro Jefferson da Silva Soares por motivos previamente justificados. Registra-
se a presença como colaborador de Milton Araujo Ferreira, Diretor de Secretaria. A Comissão se 
reuniu após a aplicação da prova objetiva para deliberar sobre os seguintes pontos: 1- A razoabilidade do 

item 7.2 do edital, que previu a nota mínima de 18 pontos; 2- Divulgação do gabarito da prova objetiva 

3- Correção das provas objetivas realizadas pelas candidatas presentes, com o resultado preliminar. 
Após debate, os membros consignaram que o item editalício 7.2 exigiu como requisito de aprovação que o 
candidato alcançasse o mínimo de 18 pontos em 30 questões, o que corresponde a um índice de acertos de 
60%. Que esta porcentagem é superior ao que é exigido mesmo em concursos para cargo efetivo de nível 
médio e nível superior. Mesmo a prova da OAB, que de acordo com o item 6.1 seria utilizada como 
parâmetro para elaboração das questões, exige patamar inferior, de 50% de acerto nas questões objetivas.
Assim, a Comissão concluiu que o item que exigiu o mínimo de 60% de acerto não atendeu aos 
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Os membros também pontuaram outros fatores 
preponderantes: i) a necessidade premente de contratação de estagiário frente ao grande volume de 
trabalho desta Subseção Judiciária: ii) a baixa adesão de candidatos, tendo apenas 5 (cinco) candidatos 
com a inscrição deferida e apenas 2 (duas) candidatas comparecido para realizar a prova; iii) a 
necessidade de a administração observar o postulado da eficiência, otimizando seus processos internos. 
Considerando estes elementos, a Comissão deliberou unanimemente por tornar sem efeito o item 

7.2 do Edital nº 01/2020.

Após, a Comissão deliberou a acerca da divulgação do gabarito da prova objetiva. O quadro com gabarito 
segue anexo à presente ata e será afixado no quadro de avisos desta Subseção, bem como, será 
encaminhado para o e-mail e SMS/Whatsapp constante na ficha de inscrição dos candidatos que tiveram a 
inscrição deferida. A partir do gabarito, foi feita a correção das provas realizadas pelas candidatas 
presentes, que teve o seguinte resultado: i) GIOVANNA OLIVEIRA QUEIROZ DE ALMEIDA – 11 
pontos; ii) ANA CAROLINE NASCIMENTO – 9 pontos.
Considerando a revogação do item 7.2, do Edital, foram aprovadas, na seguinte ordem de classificação 

(resultado preliminar), as candidatas: 1º) GIOVANNA OLIVEIRA QUEIROZ DE ALMEIDA; 2º) 

ANA CAROLINE NASCIMENTO. 

Ficou consignado que os candidatos que tiveram a inscrição deferida, serão intimados da revogação do 
item 7.2, do Edital e do resultado provisório, acima apurado, através do e-mail e SMS/Whatsapp, 
informado na ficha de inscrição. Todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida poderão interpor 
recurso da revogação do item 7.2, do Edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação. 
Considerando a divulgação antecipada do resultado provisório o prazo recursal do gabarito preliminar, 
previsto no item 9.1 do Edital, será contado a partir da intimação dos candidatos. O resultado final das 
provas objetiva será divulgado, na data provável de 22/02/2021, após o julgamento de eventuais recursos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a Reunião, que vai devidamente assinada pela 
Presidente da Comissão e pelos demais membros presentes. Publique-se.

Altamira/PA, 07 de fevereiro de 2021.
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