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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO PARA 

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORA PARA O CENTRO JUDICIÁRIO 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DA COMARCA DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 
 

Edital nº 03/2017 
 

A Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, Juíza de Direito e Coordenadora 
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 
São José do Rio Claro/MT, autorizada pela Portaria n. 242/2016 PRES e o 
Ofício Circular 002/2017 – COORD – NUPEMEC que informa sobre a 
aprovação do Edital Padronizado para o credenciamento de conciliadores para 
os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, publicado no Diário 
de Justiça Eletrônico n. 101032017, p.428/429, datado de 18/09/2017, no uso 
de suas atribuições legais, torna públicos a data, o horário e o local da 
realização das provas, ficando CONVOCADOS para comparecimento os 
candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, nos termos do presente 
Edital. 
  
 
1. Das Considerações Gerais 
 
1.1. A prova objetiva será realizada no dia 11 de novembro de 2017 
(sábado), no Auditório das Promotorias de Justiça de São José do Rio 
Claro, situado na Avenida Siegfried Buss nº 1.054, Centro, São José do 
Rio Claro - MT, CEP 78435-000. 
 
1.2. A porta principal será aberta às 07h30min e fechada às 08h00min 
horas, não sendo mais permitido o acesso do candidato ao local de 
aplicação da prova após o horário de fechamento. 
 
1.3. As provas terão início às 08h00min e encerramento às 12h00min, 
incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 
 
1.4. É terminantemente proibido adentrar no local de realização das 
provas portando celular ou outro equipamento eletrônico. 
 
2. Da disposição dos candidatos por sala 
 
No local da prova, os candidatos deverão dirigir-se ao Auditório das 
Promotorias de Justiça, local onde será realizada a prova. 
 
3. Casos omissos 
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Eventuais questões que surgirem no momento da realização das provas 
serão resolvidas pelos membros da equipe organizadora que estiverem 
presentes no local. 
 

 
São José do Rio Claro - MT, 23 de outubro de 2017. 

 
 
 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito  
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 

 


