Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021, por meio de chamada de vídeo, foi realizada
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 questão relacionada ao candidato
Rodrigo Azevedo Cilião, inscrição n. 166111, o qual informou por meio do e-mail enviado à
Central de Recursos Humanos que, embora não se enquadre nos critérios para preenchimento de
vagas destinados a negro e pessoa com deficiência (PCD), por um lapso, procedeu a sua
inscrição de forma equivocada, fazendo sua inscrição para a reserva de vagas destinados a
candidatos negros, conforme item 4 do Edital de Abertura n. 01/2020/RH, bem como solicitou
atendimento especial, que é exclusivo para as vagas destinadas à pessoa com deficiência, de
acordo com o item 3 do edital supramencionado. O referido candidato reconheceu o equívoco e
requereu a alteração da sua inscrição para Ampla Concorrência. Diante disso, motivou-se uma
análise da equipe de apoio sobre a situação que, de forma sucinta, simultânea e concomitante
decidiu o seguinte: Está clarividente que o candidato Rodrigo Azevedo Cilião não agiu de má fé,
tendo em vista que solicitou a alteração da sua inscrição em tempo hábil. Assim, considerando a
inexistência da condição de deficiente que exija o atendimento especial e a ausência dos critérios
para concorrer a vaga destinadas a negros, para que não ocorra prejuízo ao candidato, a
Comissão declara nula a inscrição do candidato Rodrigo Azevedo Cilião, inscrição n.
166111, para vaga à pessoa com deficiência e a candidatos negros, passando a concorrer
com os demais inscritos na ampla concorrência. Deverá a Central de Recursos Humanos
proceder a devida retificação do Edital Aditivo n. 03/2021/RH. 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








Rosana Maria de Souza Goulart
Membro
FERNANDO AZEVEDO
DE ALMEIDA:14424

Monica Palma de Almeida Lopes
Membro

Assinado de forma digital por
FERNANDO AZEVEDO DE
ALMEIDA:14424
Dados: 2021.03.15 12:41:50 -04'00'

Fernando Azevedo de Almeida
Membro

Waldisley Alves Teixeira
Membro

Documento assinado digitalmente por: MONICA PALMA DE ALMEIDA LOPES,WALDISLEY ALVES TEIXEIRA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código A1A4DF6E

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.

