ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDITAL Nº 06/2020/GSCP DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 04/2020/GSCP DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Centro de Integração Empresa-Escola –
CIEE nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, tornam pública a prorrogação das
inscrições, bem como a retificação do subitem 5.14 do Edital nº 04/2020/GSCP, de 04 de
setembro de 2020 (DJE n. 10817, de 14 de setembro de 2020), concernente a alteração das datas
de inscrição e das divulgações dos resultados do Processo Seletivo por Prova Online para
formação de cadastro de reserva para estágio remunerado.

1.1. Ficam prorrogadas as inscrições e prova online até às 23h59min (horário de Brasília) do
dia 30/10/2020.

2 - DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E RECURSOS
2.1. Altera-se a divulgação do gabarito provisório e o caderno de questões que estarão
disponíveis no site do CIEE www.ciee.org.br em 03/11/2020.
2.2. Altera-se a data para interposição dos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que
deverão ser encaminhados eletronicamente no dia 04/11/2020, para o endereço
eucandidato@ciee.ong.br , em formulário específico, disponível para download no site do CIEE.
2.3. Altera-se a data da publicação da lista de classificação provisória será divulgado em
25/11/2020.
2.4. Altera-se a data para interposição dos recursos quanto à lista de classificação provisória que
deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico eucandidato@ciee.ong.br , no dia 26/11/2020.
2.5. Altera-se a data da publicação da lista de classificação final que será divulgada em
08/12/2020.
2.6. Do cronograma das etapas:
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1 - DAS INSCRIÇÕES
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Data

Gabarito provisório e caderno de questões;

03/11/2020

Interposição de recurso contra o gabarito provisório;

04/11/2020

Publicação das listas de classificação provisória e
gabarito definitivo;

26/11/2020

Interposição de recurso contra a lista de
classificação provisória;

26/11/2020

Resposta aos recursos da lista de classificação
provisória e publicação da lista final definitiva.

08/12/2020

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2020.

assinado digitalmente
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Presidente do Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso.
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