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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 3/2009

O Serviço de Licitações e Contratos do TRT da 4ª Região
comunica aos interessados a realização das seguintes licitações:

PREGÃO ELETRÔNICO No- 49/09-SRP

Para aquisição de arquivos de aço, às 14h do dia 03/09/09;

PREGÃO ELETRÔNICO No- 51/2009

Serviço de impressão e montagem de calendário, edições do
jornal Em Pauta e do Caderno da Escola Judicial, às 14h do dia dia
02/09/09;

PREGÃO ELETRÔNICO No- 49/2009-SRP

Para aquisição de biombos, às 14h do dia 01/09/09.
As propostas serão recebidas, até as 13h das datas supra-

mencionadas, pelo sítio www.licitacoes-e.com.br. Os Editais e maio-
res informações poderão ser obtidas no Serviço de Licitações e Con-
tratos, sito na Av. Praia de Belas, 1100, sala 502, Porto Alegre/RS,
fone (51) 3255-2226, das 10 às 18h, ou na internet,
w w w. t r t 4 . j u s . b r.

CARLOS ALEXANDRE VIGIL D'OLIVEIRA
Diretor do Serviço

6ª REGIÃO
S E C R E TA R I A - G E R A L

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 37/2009-SRP

Proc. nº 049/2009
O Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, sito no Cais

do Apolo, 739 - Recife - PE, torna público a licitação em epígrafe.
OBJETO: Registro de Preços - Aquisição de equipamentos de rede e
software de gerenciamento. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por
meio do portal www.licitacoes-e.com.br. ENCERRAMENTO DO
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS: às 10 horas do
dia 01/09/2009. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 02/09/2009
às 10 horas. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Infor-
mações pelo fone/fax: (81) 2129-2027, das 08 às 17 horas. Para
concorrer a este Pregão os interessados deverão cadastrar senhas de
acesso em qualquer Agência do Banco do Brasil situada no País.

MARIA HÉLIA AQUINO DUARTE
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO No- 50/2009-SRP

Proc. nº 0193/2008
O Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, sito no Cais

do Apolo, 739 - Recife - PE, torna público a licitação em epígrafe.
OBJETO: Registro de Preços - Aquisição de sofás em "U", com
braços. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do portal
www.licitacoes-e.com.br. ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO
E ABERTURA DE PROPOSTAS: às 10 horas do dia 02/09/2009.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 02/09/2009 às 15 horas.
Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Informações pelo fo-
ne/fax: (81) 2129-2027, das 08 às 17 horas. Para concorrer a este
Pregão os interessados deverão cadastrar senhas de acesso em qual-
quer Agência do Banco do Brasil situada no País.

CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

7ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICO No- 33/2009

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região realizará
pregão eletrônico, através de Sistema de Registro de Preços, para
contratação de empresa para eventual fornecimento e montagem de
divisórias e estantes nos prédios da capital e do interior que compõem
o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. A sessão pública
ocorrerá às 13 horas do dia 03/09/2009 na internete, no site www.li-
citacoes-e.com.br. Íntegra do edital disponível no site www.licitacoes-
e.com.br e no www.trt7.jus.br.

Fortaleza-CE, 19 de agosto de 2009.
CÉLIO RICARDO LIMA MAIA

Pregoeiro

8ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO No- 5/2005

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 05/2005; Partes: Tri-
bunal Regional do Trabalho da 8ª Região e Departamento de Trânsito
do Estado do Pará - DETRAN/PA; Objeto: Cláusulas I-Do Objeto
(prorrogação), II-Da Ratificação e III-Da Publicação; Processo TRT
nº 0705/2002; Data de Assinatura: 4 de agosto de 2009; pelo Tribunal
a Exma. Sra. Francisca Oliveira Formigosa, Desembargadora Pre-
sidente, e o Sr. Alberto Campos Ribeiro, Diretor Geral do DE-
TRAN/PA, pela contratada.

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 2/2009

Objeto:Contratação de empresa para a execução de serviços de ins-
talação de dois grupos geradores de 110Kva, inclusive adaptações no
espaço físico destinado aos geradores, no Tribunal Regional do Tra-
balho 8ª Região, conforme especificações constantes do Anexo I -
Projeto Básico e demais Anexos integrantes do Edital.

Alterado com novas datas de habilitação prévia (cadastra-
mento), recebimento e abertura dos envelopes e obtenção do edital e
anexos, conforme definido abaixo.

Motivo da alteração: retificação no Anexo VI (projetos), já
que o mesmo foi disponibilizado na primeira publicação de forma
equivocada na versão .dwg (autocad).

NOVO PRAZO PARA HABILITAÇÃO PRÉVIA: até às 18
horas do dia 01 de setembro de 2009 (Horário Local - Belém/PA).

NOVA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DOS EN-
VELOPES COM DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL:
04 de setembro de 2009, às 09 h (nove horas) - Horário Local
( B e l é m / PA ) .

LOCAL: Serviço de Material e Patrimônio/TRT8ªR, Super-
visão de Licitações, situado na Tv. D. Pedro I, nº 746, Anexo IV, 1º
Andar, Belém-PA, CEP 66.050-100.

OBTENÇÃO DO EDITAL: a partir de 20/08/2009, licitantes
poderão obter o Edital das seguintes formas:

a) através de e-mail endereçado à Comissão de Licitações
(cpl@trt8.jus.br), devendo ser informado Razão Social, CNPJ, Nome
do Representante, Endereço, Telefones e e-mail's do requisitante;

b) na Supervisão de Licitações, trazendo CD-ROM virgem
para gravação dos arquivos.

Quaisquer esclarecimentos em relação à licitação, procurar a
Supervisão de Licitações deste Tribunal, no horário de 08 às 15 h,
telefones: (91) 4008-7236/4008-7008, fax: (91) 4008-7190, e-mail:
c p l @ t r t 8 . j u s . b r.

Belém-PA, 19 de agosto de 2009.
HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA

Presidente da Comissão de Licitações

9ª REGIÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio n.º 11/2009. Convenente: Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região e Conveniadas: Caixa de Assistência dos Advogados do
Paraná CAA/PR e Editora Revista dos Tribunais Ltda. Objeto: con-
cessão de desconto sobre os valores de livros e publicações jurídicas
comercializadas nas livrarias da conveniada aos magistrados e ser-
vidores do convenente. Vigência: de 25/06/2009 a 24/06/2012. Data
da assinatura: 25/06/2009. Vinculação: Processo Adminstrativo nº
11/2009, Processo Geral nº 257/2009. Signatários: Rosalie Michaele
Bacila Batista - Desembargadora Presidente, pelo Convenente, e pela
conveniada Manoel Cachenki Daher, presidente da CAA/PR e Ana
Paula Alves, gerente no Paraná da Editora Revista dos Tribunais.

EDITAL No- 18, DE 19 DE AGOSTO DE 2009
XXII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA

A MAGISTRATURA DO TRABALHO

Os Membros da Comissão Examinadora da 4a Prova - Exa-
me Oral - do XXII Concurso Público de Provas e Títulos para a
Magistratura do Trabalho da 9ª Região informam a relação dos itens
do Programa do Concurso (Anexo IV do Edital 1/2009), selecionados
para a PROVA ORAL.

DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
6) Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Con-
ciliação Prévia.
8) Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual,
temporário, avulso. Portuário. Lei nº 8.630/93. Estágio. Cooperativas
de mão-de-obra. Contratos de trabalho por equipe.
9) Empregado: conceito, caracterização. Altos empregados: traba-
lhadores intelectuais, exercentes de cargos de confiança. Os diretores
e os sócios. Mãe social. Índios. Aprendiz. Empregado doméstico.
10) Empregador: conceito, caracterização. Cartório não oficializado.
Empresa e estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de em-
pregadores. Consórcio de empregadores. Situações de responsabi-
lização empresarial.
11) Trabalho rural: empregador, empregado e trabalhador rural. Nor-
mas de proteção ao trabalhador rural.
12) Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilí-
cita. Trabalho temporário. Entes estatais e terceirização. Respon-
sabilidade na terceirização.
14) Modalidades de contratos de emprego. Tipos de contratos a
termo. Contrato de experiência e período de experiência. Contrato de
emprego e contratos afins. Diferenças entre contratos de trabalho e
locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato,
sociedade e parceria. Pré-contratações: requisitos para configuração,
efeitos, direitos decorrentes, hipótese de perdas e danos.

18) Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e obrigações
das partes. Efeitos conexos do contrato: direitos intelectuais; in-
venções do empregado; indenizações por dano moral e material. Os
poderes do empregador no contrato de emprego: diretivo, regula-
mentar, fiscalizatório e disciplinar.
19) Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de tra-
balho e horário de trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de
prorrogação e acordo de compensação de horas. Banco de horas.
Horas in itinere. Empregados excluídos do direito às horas extras.
Art. 62 da CLT. Jornadas especiais de trabalho. Bancário. Função de
confiança. Trabalho em regime de revezamento e em regime de
tempo parcial.
21) Remuneração e salário: conceito, distinções. Gorjetas. Caracteres
e classificação do salário. Composição do salário. Modalidades de
salário. Adicionais. Gratificação. Comissões. 13º salário. Parcelas
não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades
não-salariais.
24) Alteração do contrato de emprego. Alteração unilateral e bi-
lateral. Transferência de local de trabalho. Remoção. Reversão. Pro-
moção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de
remuneração. Jus variandi.
26) Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. Res-
cisão unilateral: despedida do empregado. Natureza jurídica da des-
pedida. Limites. Rescisão unilateral: demissão do empregado. Apo-
sentadoria. Força maior. Factum principis Morte. Resolução por ina-
dimplemento das obrigações do contrato. Despedida indireta. Falta
grave. Justa causa. Princípios. Espécies.
28) Estabilidade e garantias provisórias de emprego: conceito, ca-
racterização e distinções. Formas de estabilidade. Teoria da nulidade
da despedida arbitrária. Renúncia à estabilidade. Homologação. Des-
pedida de empregado estável. Efeitos da dispensa arbitrária ou sem
justa causa: readmissão e reintegração. Indenizações rescisórias.
Despedida obstativa.
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
3) Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica, estrutura, funções,
requisitos de existência e atuação, prerrogativas e limitações. Ga-
rantias sindicais. Sistemas sindicais: modalidades e critérios de es-
truturação sindical; o problema no Brasil.
4) Negociação coletiva. Função. Níveis de negociação. Instrumentos
normativos negociados: acordo coletivo e convenção coletiva de
trabalho. Efeitos das cláusulas. Cláusulas obrigacionais e cláusulas
normativas. Incorporação das cláusulas nos contratos de emprego.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
4) Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, das
pessoas, funcional e do lugar. Conflitos de Competência.
5) Partes, procuradores, representação, substituição processual e li-
tisconsórcio. Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Jus Postulandi.
Mandato tácito.
7) Vícios do ato processual. Espécies. Nulidades no processo do
trabalho: extensão, princípios, argüição, declaração e efeitos. Pre-
clusão.
8) Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio in-
dividual: procedimentos comum e sumaríssimo. Petição inicial: re-
quisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido.
9) Audiência. "Arquivamento". Conciliação. Resposta do reclamado.
Defesa direta e indireta. Revelia. Exceções. Contestação. Compen-
sação. Reconvenção.
10) Provas no processo do trabalho: princípios, peculiaridades, opor-
tunidade e meios. Interrogatórios. Confissão e conseqüências. Do-
cumentos. Oportunidade de juntada. Incidente de falsidade. Perícia.
Sistemática de realização das perícias. Testemunhas. Compromisso,
impedimentos e conseqüências. Ônus da prova no processo do tra-
balho.
11) Sentença nos dissídios individuais. Honorários periciais e ad-
vocatícios. Termo de conciliação e seus efeitos: perante as partes e
terceiros. INSS.
12) Sistema recursal trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos
dos recursos. Recurso ordinário, agravo de petição, agravo de ins-
trumento e embargos de declaração. Recurso adesivo. Pressupostos
extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Juízos de admissibi-
lidade e de mérito do recurso.
14) Execução Trabalhista. Execução provisória e execução defini-
tiva. Carta de sentença. Aplicação subsidiária da Lei de Execuções
Fiscais. Execução de quantia certa contra devedor solvente. Exe-
cução de títulos extrajudiciais. Execução da massa falida. Liquidação
da Sentença. Mandado de Citação. Penhora.
15) Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade. Impug-
nação à sentença de liquidação. Embargos de Terceiro. Fraude à
execução.
16) Expropriação dos bens do devedor. Arrematação. Adjudicação.
Remição. Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas
de pequeno valor.
19) Ações civis admissíveis no processo trabalhista: ação de con-
signação em pagamento, ação de prestação de contas, mandado de
segurança e ação monitória. Ação anulatória: de sentença e de cláu-
sula de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
4) Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica processual
e relação jurídica material. Objeto do processo: mérito da causa.
Processo e procedimento. Tipos de processo: processo de conhe-
cimento, processo cautelar e processo de execução. Noções. Con-
ceito.
6) Sujeitos da relação processual. Parte. Conceito. Capacidade de ser
parte e capacidade de estar em Juízo. Legitimação ordinária e ex-
traordinária: substituição processual. Procuradores. Ministério Pu-
blico. O Juiz. Intervenção de terceiros. Assistência.
8) Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido: noções gerais, es-
pécies, interpretação e alteração. Cumulação de pedidos.
9) Tutela inibitória e antecipação de tutela. Tutela específica e an-
tecipada das obrigações de fazer e não fazer.
10) Resposta do réu: defesa direta e defesa indireta. Contestação,
exceção e objeção. Exceções processuais: incompetência, impedi-
mento e suspeição. Reconvenção. Revelia. A carência de ação. Li-
tispendência, conexão e continência de causa.
12) Sentença: conceito, classificação, requisitos e efeitos. Julgamento
extra, ultra e citra petita. Coisa julgada: limites e efeitos. Coisa
julgada e preclusão. Espécies de preclusão.
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