
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO AO II PROCESSO SELETIVO PARA 

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES, REALIZADO PELA DIRETORIA DO 

FORO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 

   

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2021, na sala da Diretoria deste Fórum foi 

realizada uma reunião pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de Conciliadores. Estavam 

presentes os seguintes membros da comissão: Rosana Maria de Souza Goulart, Monica Palma de 

Almeida Lopes, Fernando Azevedo de Almeida e Waldisley Alves Teixeira. Inicialmente, a 

Gestora Geral e coordenadora da reunião, Sra. Rosana Goulart, abordou a existência de 

inconformidades nas inscrições, em consonância com a Certidão n. 83/2020/RH, fls. 27 do 

expediente CIA n. 0747539-68.2019 e aos subitens 3.4.1 e 3.4.2 do Edital de Abertura n. 

01/2020/RH, 3.2.2020, dos candidatos abaixo relacionados: 

 

NR. INSCRIÇÃO CANDIDATO TIPO DE VAGA 

5076 Beatriz Melo de Souza PCD 

5626 Gislayne Aparecida Curado PCD 

4899 Igor Moreira dos Santos PCD 

 

Por conta dessas inconformidades, foi suscitado sobre o indeferimento das inscrições para vagas 

destinadas à pessoa com deficiência - PCD, o que motivou uma análise da equipe de apoio. Em 

seguida foram apresentadas as justificativas dos indeferimentos das inscrições acima 

mencionadas, de forma simultânea e concomitante decidiram o seguinte: Está clarividente que o 

subitem 3.5 menciona que o candidato, inscrito para a vaga destinada à pessoa com deficiência, 

teria até o último dia previsto para a inscrição, qual seja dia 18.12.2020, conforme Edital n. 

7/2020/RH, de 7.12.2020 publicado no DJE n. 10875/2020 e no endereço eletrônico 

http://www.tjmt.jus.br/serviços/credenciamentodeconciliadores, para encaminhar o atestado 

médico comprovando a deficiência alegada, bem como enviar declaração de que a deficiência 

não é incompatível com as funções exercidas pelo Conciliador. Decorrido o prazo, o candidato 

de forma automática passa a concorrer com os demais inscritos nas vagas de ampla concorrência. 

Diante desta constatação, para não haver prejuízo aos candidatos, a Comissão declara nulas as 

inscrições acima descritas para vagas à pessoa com deficiência passando a concorrer com 

os demais inscritos não portadores de deficiência, uma vez que não houve a apresentação 

da documentação necessária para concorrer ao tipo de vaga em questão (PCD). Deliberou-

se, ainda, acerca dos candidatos abaixo que também perderam o prazo acima descrito, de forma 

que a Comissão decidiu que em razão da ausência de atestado médico e da declaração de estar 

ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das atribuições legais a 

serem desenvolvidas – subitem 3.4.2 do Edital de Abertura n. 01/2020/RH, 3.2.2020, decidiu-se 

que as inscrições dos candidatos abaixo mencionadas passaram a concorrem com os demais 

inscritos para o tipo de vaga PPP: 

 

NR. INSCRIÇÃO CANDIDATO TIPO DE VAGA 

4946 ROSANGELA DO CARMO ARAUJO RIBEIRO PCD, PPP 

http://www.tjmt.jus.br/serviços/credenciamentodeconciliadores


5639 JOANDERSON DOS SANTOS PCD, PPP 

4666 LAIS CAMPANIN DA SILVA PCD, PPP 

4879 WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE PCD, PPP 

5415 LARISSA DE BARBA COSTA PCD, PPP 

5336 NAYARA SOUZA RYSDYK PCD, PPP 

5356 NILVANDER ROBERTO ALVES DOS SANTOS  PCD, PPP 

5600 SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS PCD, PPP 

5681 CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS PCD, PPP 

Nada mais havendo a tratar a presidente deu por encerrada a reunião e 

eu........................Waldisley Alves Teixeira – Membro da Comissão de Apoio, lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

 

 

Luis Otávio Pereira Marques 

Juiz de Direito Diretor do Foro 

Presidente da Comissão de Apoio 
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Membro 
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Membro 

 

 

Waldisley Alves Teixeira 

Membro  


