
	

	

EDITAL DE RETIFICAÇÃO No 011/2021 – VAGAS EXCLUSIVAS DO CONVÊNIO FADISP-ESMAM  

PROCESSO SELETIVO 2021/1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 
 

O Diretor Superintendente da Faculdade Autônoma de Direito - FADISP no uso de suas 
atribuições regimentais, torna pública a RETIFICAÇÃO no Edital nº 009/2021, referente 
Processo Seletivo 2021/1 para preenchimento das vagas nos cursos de Mestrado e 
Doutorado em Direito, no âmbito do Convênio Acadêmico firmado com a Escola Superior da 
Magistratura do Amazonas – ESMAM, conforme segue: 

 
1. INSCRIÇÕES E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO – AMPLIAÇÃO DE PRAZO 

 
1.1 As datas previstas no Edital nº 009/2021 são alterados, da seguinte forma: 
a) aos candidatos que se inscreveram até o dia 20 de abril, são mantidas as datas 

previstas no Edital nº 009/2021, referentes à: entrevista (22/04), resultado (23/04) e matrícula 
(24 a 27/04); 

b) aos demais candidatos, as datas ficam prorrogadas conforme abaixo: 
b.1) inscrição: até o dia 29 de abril; 
b.2) entrevista dos candidatos: dia 30 de abril, a partir das 15h (horário de Brasília); 
b.3) resultado (publicação no site): dia 30 de abril; 
b.4) matrícula: dias 03 e 04 de maio. 
 

2. DOCUMENTOS 
 
2.1 TJAM e ESMAM: Aos candidatos com vínculo efetivo ou comissionado com o 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas: apresentar juntamente com a inscrição, o 
respectivo documento comprobatório desta vinculação. 

 
2.2 Demais órgãos:  
a) Associação dos Magistrados do Amazonas – AMAZON 
b) Ministério Público do Estado do Amazonas – MPAM 
c) Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPAM 
d) Procuradoria Geral do Estado do Amazonas – PGE-AM 
 
2.2.1 Aos candidatos com vínculo efetivo ou comissionado com estes órgãos (AMAZON, 

MPAM, DPAM, PGE-AM): apresentar juntamente com a inscrição, o respectivo documento 
comprobatório desta vinculação. 

 
3. INÍCIO DAS AULAS 

 
3.1 O início das aulas fica prorrogado para o dia 05 de maio de 2021. 
  
 



	

	

 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Ficam RETIFICADAS as datas e ampliado o convênio para os demais órgãos (AMAZON, 

MPAM, DPAM, PGE-AM), e RATIFICADOS os demais termos do Edital nº 009/2021. 
4.2 Este Edital de Retificação nº 011/2021, sendo parte integrante e complementar, deve 
ser lido em conjunto com o Edital nº 009/2021, cujos demais itens permanecem inalterados. 
4.3 Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas no e-mail: 

mestradodoutoradofadisp@unialfa.com.br 
 

 
 
 

São Paulo, 22 de abril de 2021. 
 
 
 

Professor MSc. Carlos E. Trindade 
Diretor Superintendente 

 
 

Professor Dr. Thiago Matsushita 
Diretor Acadêmico da Graduação, Mestrado e Doutorado 

 


