
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO PRELIMINAR  
 
EXMª SRª DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO C-319 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 8ª 
REGIÃO 
  
 
  
 
 
            
                                                                                     
Nome: ________________________________________________________ 
 
Pai: _________________________________________________________ 
 
Mãe: _________________________________________________________ 
 
Data de nascimento:___/___/___ Natural de: ____________UF:____ 
 
Estado civil:______________________ Sexo: Masc. (  ) Fem. (  )  
  
Nacionalidade:________________________________________________     
 
Profissão:____________________________________________________ 
   
RG nº _____________ OAB nº _________ CIC nº __________________ 
   
Título de Eleitor nº ________________ Zona: _____ Seção: _____ 
 
Nome do estabelecimento em que se graduou em Direito: 
______________________________________________________________ 
   
Data de expedição do Diploma: ____/____/____ 
nº e data do Registro do Diploma _____________, em ___/___/___ 
 
Endereço residencial completo (rua, nº, aptº, cidade, UF, CEP 
atual): ______________________________________________________ 
   
Telefone residencial ou p/ contato:________ E-mail: __________ 
 
Endereço profissional completo (rua, nº, sala, cidade, UF, CEP 
atual):_______________________________________________________ 
 
Telefone profissional ou p/contato:___________________________ 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
 
 Vem requerer a Vossa Excelência sua inscrição preliminar no 
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos 
de Juiz do Trabalho Substituto da 8ª Região. Para tanto, 
declara, sob as penas da lei: 
 
a) que é brasileiro; 
b) que é diplomado em Direito; 
c) que se acha quite com as obrigações resultantes da legislação 
eleitoral e do serviço militar; 
d) que goza de boa saúde; 
e) que não registra antecedentes criminais, achando-se no pleno 
exercício dos seus direitos civis e políticos; 
f) que não sofreu, no exercício da advocacia ou de função 
pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
g) que conhece e está de acordo com as exigências contidas nas 
Resoluções Administrativas nºs 907/2002 e 1140/2006, do Colendo 
Tribunal Superior do Trabalho, na Resolução nº 11/2006, do 
Conselho Nacional de Justiça, e no presente Edital. 
h) que possui, no mínimo, três anos de atividade jurídica, nos 
termos do art. 35 da RA 907/2002; 
i) que se compromete a prestar todas as informações e apresentar 
os documentos que lhe forem solicitados quando de sua inscrição 
definitiva. 
 

Declara, ainda, que se compromete a prestar todas as 
informações e apresentar os documentos que lhe forem solicitados 
quando de sua inscrição definitiva, sob pena de indeferimento da 
mesma. 
 

Declara, também, que está ciente das datas de realização da 
Prova Objetiva e da Sessão de Identificação e Publicação de 
notas dos candidatos habilitados à 2ª Fase, conforme cronograma, 
disponível no sítio www.trt8.gov.br/concurso. 

 
Declarando que as informações acima são a expressão da 

verdade, 
                               

Pede deferimento. 
 

______________________________________________ 
local e data 

 
______________________________________________ 

assinatura do(a) candidato(a) 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
 

ANEXO II 
 
Em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso C-319, para 
provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 8ª 
Região, forneço, abaixo, os dados sobre as 3 (três) autoridades 
e/ou professores universitários por mim indicados(as): 
 
1) 
Nome:_________________________________________________________ 
 
Cargo/Profissão:______________________________________________ 
 
Telefone(s):__________________________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________ 
 
 
2) 
Nome:_________________________________________________________ 
 
Cargo/Profissão:______________________________________________ 
 
Telefone(s):__________________________________________________ 
   
Endereço:_____________________________________________________ 
   
 
3) 
Nome:_________________________________________________________ 
 
Cargo/Profissão:______________________________________________ 
   
Telefone(s):__________________________________________________ 
   
Endereço:_____________________________________________________ 
   
 
 

______________________________________________ 
local e data 

 
______________________________________________ 

assinatura do(a) candidato(a) 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
ANEXO III 

CURRÍCULO PROFISSIONAL 
 

Em cumprimento ao disposto no Edital do Concurso C-319, para 
provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 8ª 
Região, em seu subitem 2.1.3, forneço, abaixo, em ordem 
cronológica, informações sobre minha atuação profissional como 
juiz, membro do Ministério Público, advogado ou titular de 
função técnico-jurídica, pública ou privada, precisando o local 
e a época de exercício de cada uma, indicando autoridade(s) que 
possa(m) comprová-las, com os endereços profissionais das mesmas 
e os números dos respectivos telefones. 
 
Período:________________Atividade:____________________________ 
 
Órgão/Empresa:____________________________Telefone:___________ 
 
Autoridade:___________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________Bairro: ___________ 
 
Cidade:________________________CEP:______________Estado:______ 
 
Obs.: ________________________________________________________ 
             
Período:________________Atividade:____________________________ 
 
Órgão/Empresa:____________________________Telefone:___________ 
 
Autoridade:___________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________Bairro: ___________ 
 
Cidade:________________________CEP:______________Estado:______ 
 
Obs.: ________________________________________________________ 
 
Período:________________Atividade:____________________________ 
 
Órgão/Empresa:____________________________Telefone:___________ 
 
Autoridade:___________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________Bairro: ___________ 
 
Cidade:________________________CEP:______________Estado:______ 
 
Obs.: ________________________________________________________ 
 

______________________________________________ 
local e data 

______________________________________________ 
assinatura do(a) candidato(a) 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
 
Declaro, sob as penas da Lei, que sou pessoa portadora de 
deficiência, nos termos em que a considera o art. 4º do Decreto 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, de 21/12/1999, pretendendo concorrer às 
vagas previstas no art. 40 da Resolução Administrativa TST nº 
907/2002,  
 
(  ) não necessitando de tratamento diferenciado para realização 
das provas.  
(  ) necessitando do tratamento diferenciado, a seguir descrito, 
para a realização das provas,  
 
nos termos do § 9º do art. 9º da RA 907/2002, sendo facultado à 
Comissão do Concurso o deferimento desta solicitação: 
(especificar as providências especiais que considera 
necessárias). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 
 

Por ser expressão da verdade, pede deferimento. 
 

______________________________________________ 
local e data 

 
______________________________________________ 

assinatura do(a) candidato(a) 
 

   
OBS: Deverá ser juntado laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência de que é portador, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e à provável causa da 
deficiência. 
   



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA 
 
 
EXMO SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO C-319 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 8ª 
REGIÃO 
 
 
 
 
 
..............................................................., 
candidato(a) inscrito(a) sob o nº..............., vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer sua 
inscrição definitiva ao Concurso C-319, para provimento do cargo 
de Juiz do Trabalho Substituto da 8ª Região. Por oportuno, junta 
a documentação, conforme o Edital do referido Concurso.  

 
 
N. Termos 
Pede deferimento. 

 
 
 

______________________________________________ 
local e data 

 
______________________________________________ 

assinatura do(a) candidato(a) 


