
 

AVISO 

XIX  CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
  JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRT - 10ª REGIÃO

A Exmª Srª. Juíza FLÁVIA SIMÕES FALCÃO, Presidente do egrégio Tribunal Regional do

Trabalho da 10ª Região, tendo em vista a conveniência administrativa, e levando-se em conta o

necessário provimento de dois cargos de Juiz do Trabalho Substituto, e outros que venham a surgir no

decorrer do prazo de validade do certame, torna pública, ad referendum do egrégio Tribunal Pleno, a

realização do XIX Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 10ª

Região.

 Reservar-se-ão às pessoas portadoras de deficiência 10% (dez por cento) do total de vagas

oferecidas, arredondado para o número inteiro imediatamente superior, caso fracionário o resultado da

aplicação do percentual, tudo conforme Resolução Administrativa nº 907/2002, e suas alterações, do

Tribunal Superior do Trabalho, republicada no Diário da Justiça - Seção 1, do dia 18.11.2003.

O Edital estará à disposição dos interessados pela INTERNET, a partir do primeiro dia  de inscrição,

no endereço http:www.trt10.gov.br, além de ser publicado no Diário da Justiça, Seção 3.

A inscrição preliminar somente será efetuada mediante preenchimento, VIA INTERNET, de

requerimento padronizado, que estará disponível no “site” www.trt10.gov.br.

Início das inscrições: 18 (dezoito) de junho de  2007.
Término das inscrições: 17 de julho de 2007.
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (cem reais), devendo ser recolhida por intermédio da G.R.U - Guia

de Recolhimento da União - Simples, disponível apenas no “site” do Tesouro Nacional

(www.tesouro.fazenda.gov.br) “link” Portal SIAFI, constando:

1) Código da Unidade Favorecida: 080016

2) Gestão da Unidade Favorecida: 00001

3) Código de Recolhimento: 20217-7

4) Número de Referência: 18

5) Competência: mês e ano do depósito

6) Vencimento: data do depósito (dia, mês e ano)

7) CPF e Nome do Contribuinte: dados do candidato

8) Importância a ser recolhida: R$ 100,00 (cem reais), somente nas Agências do Banco do Brasil,

S/A.

Não será permitida a inscrição via fac-simile.

Brasília, 17 de maio de 2007.

FLÁVIA SIMÕES FALCÃO


