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EDITAL N. 8/2020/RH 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO EDUARDO CALMON DE 

ALMEIDA CÉZAR, no uso de suas atribuições legais, elencadas no Art. 3º  do COJE no uso 

de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados as alterações 

realizadas no Edital de Abertura n. 04/2020/RH/VG, de 23.11.2020, obedecendo aos princípios 

inerentes à Administração Pública, conforme abaixo: 

PRORROGAR o prazo das inscrições do II Processo Seletivo para credenciamento de 

pessoas físicas nas áreas de Psicologia e Assistência Social no âmbito da Comarca Várzea 

Grande/MT, até as 23h59m do dia 18 de dezembro de 2020. As inscrições serão realizadas 

gratuitamente e exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br/PAV 

Protocolo Administrativo Virtual.  

ALTERAR o subitem 3.1, ONDE SE LÊ: (...) e encaminhadas exclusivamente por e-mail (PAV-

Protocolo Administrativo Virtual, conforme anexo V). LEIA-SE: via internet, no endereço 

eletrônico http://www.tjmt.jus.br/PAV-Protocolo Administrativo Virtual. 

ALTERAR o subitem 5.1, ONDE SE LÊ: (...) 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser enviado no 

e-mail: PAV-Protocolo Administrativo Virtual, conforme anexo V, deverá estar instruído com as 

seguintes peças, LEIA-SE: 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser enviado via internet, no 

endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br/PAV-Protocolo Administrativo Virtual, deverá estar instruído 

com as seguintes peças. Ficando inalterados os demais itens e subitens do Edital de Abertura n. 

04/2020/RH/VG, de 23.11.2020. Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, 

circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

Várzea Grande, 7 de dezembro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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