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7. Os alunos inscritos desde já ficam cientes de que não será computada a frequência para aqueles que acessarem o 
curso através de smartphones e/ou tablets, bem como daqueles que não acessarem a aula em tempo integral em até 05 
dias corridos contados a partir da disponibilização do vídeo na Central de Vídeos (a comunicação da disponibilização 
do vídeo será feita por e-mail).

8. Com relação à frequência do servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na unidade de trabalho, cabe ao 
superior imediato providenciar os ajustes no módulo de frequência, utilizando-se dos códigos 586 (entrada tarde), 587 (saída 
antecipada) e 588 (ausência).

SEÇÃO V

CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA

SEMA 1.3.1

189º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2021

A Desembargadora SILVIA ROCHA, Presidente da Comissão do 189º Concurso de Provas e Título para Ingresso na 
Magistratura de São Paulo, no uso de suas atribuições, COMUNICA que, em decorrência do recente e não previsível agendamento 
das provas do ENADE 2021, que inviabilizará a aplicação da prova objetiva seletiva do certame da magistratura paulista 
no dia 14/11/2021, por não haver locais adequados e em número suficiente para a realização da prova, ficam alteradas as 
disposições do Edital de Abertura, para dele constar a nova data de 07/11/2021, para a realização de referida prova, conforme 
segue:

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA PROVA OBJETIVA SELETIVA

9.1. A prova objetiva seletiva será aplicada na data prevista de 07.11.2021, com início às 13 (treze) horas e duração de 04 
(quatro) horas. 

(...)

ANEXO III

CRONOGRAMA

EVENTO DATA
Período de inscrição preliminar 16/08 a 17/09/2021
Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição 16 a 18/08/2021
Divulgação do resultado da solicitação de isenção de taxa de inscrição 06/09/2021
Prazo para interposição de recurso do indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição 08/09/2021 e 09/09/2021
Divulgação da decisão do julgamento dos recursos da solicitação de isenção de taxa de inscrição 16/09/2021
Divulgação da lista dos candidatos inscritos e convocação para prova objetiva seletiva 27/09/2021
Aplicação da Prova Objetiva Seletiva 07/11/2021
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva seletiva 10/11/2021
Aplicação da prova escrita discursiva 06/02/2022
Aplicação da prova de sentença cível 13/02/2022
Aplicação da prova de sentença criminal 20/02/2022
Inscrição defi nitiva 15/08 a 02/09/2022
Início da aplicação da prova oral 17/10/2022

Ficam mantidas as demais disposições do referido Edital.

São Paulo, 21 de setembro de 2021.

(a) Desembargadora SILVIA ROCHA, Presidente da Comissão do 189º Concurso de Provas e Título para Ingresso na 
Magistratura de São Paulo.


