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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a retificação do Edital 
nº 01/2011 de Abertura de Inscrições, publicado no Diário Oficial da União, seção 3, no dia 28 de outubro de 
2011. 
 
Os itens abaixo passam a ter a redação indicada e não como constou no supracitado Edital. 
 
CAPÍTULO II 
Item 1: Tabela 
Cargo/Área/Especialidade: Analista Judiciário – Área Administrativa 
Código de Opção: B02 
 
Onde se lê: 
N° de Vagas 03 
Leia-se 
N° de Vagas 02 
 
Obs. Embora haja três vagas no Quadro Permanente para o cargo de Analista Judiciário – Área 
Administrativa, uma delas encontra-se reservada em cumprimento à decisão cautelar e ao acórdão 
proferidos no Mandado de Segurança n.º 11225 – CLASSE 22 (6323406-83.2007.6.06.1122), em trâmite 
neste Tribunal. 
 
CAPÍTULO II, ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS (A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA POSSE) 
PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE 
OPERAÇÃO DE COMPUTADORES: 
Onde se lê: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou curso 
técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Leia-se: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou curso 
técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em 
conjunto com certificado de habilitação em cursos de operação de computadores, com carga horária total 
de, no mínimo, 120 horas-aula, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (serão 
aceitas horas-aula das disciplinas de Arquitetura e Organização de Computadores, Sistemas Operacionais, 
Redes de Computadores e Eletrônica, em curso superior na área de Tecnologia da Informação, cursadas 
em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação). 
 
CAPÍTULO IV, ITEM 3.4: 
Onde se lê: 
3.4 Somente serão processadas as inscrições preenchidas corretamente e cujo recolhimento do valor 
da inscrição seja confirmado pelo Banco do Brasil. 
Leia-se: 
3.4 Somente serão processadas as inscrições preenchidas corretamente e cujo recolhimento do valor 
da inscrição seja confirmado. 
 
CAPÍTULO X, ITEM 2: 
Onde se lê: 
2. Na Prova Discursiva - Redação serão apresentadas duas propostas, a respeito da qual o candidato 
deverá escolher uma e desenvolver a Redação. 
Leia-se: 
2. Na Prova Discursiva - Redação o candidato deverá desenvolver um texto dissertativo a partir de 
uma das duas propostas apresentadas, sobre assunto de interesse geral. 
 
 
 
 



CAPÍTULO XIV, ITEM 1.1: 
Onde se lê: 
1.1 Os candidatos nomeados para os Cargos/Áreas/Especialidades de Analista Judiciário – Área 
Judiciária, de Analista Judiciário – Área Administrativa e de Técnico Judiciário – Área Administrativa serão 
lotados em quaisquer dos cartórios eleitorais do interior do Estado do Ceará em que haja disponibilidade de 
vagas, cuja escolha pelos candidatos se fará em audiência pública observada a ordem classificatória no 
momento da posse. 
Leia-se: 
1.1 Os candidatos nomeados para os Cargos/Áreas/Especialidades de Analista Judiciário – Área 
Judiciária, de Analista Judiciário – Área Administrativa e de Técnico Judiciário – Área Administrativa serão 
lotados em quaisquer dos cartórios eleitorais do interior do Estado do Ceará em que haja disponibilidade de 
vagas, conforme critério objetivo definido pela administração de forma a garantir a permanência de, no 
mínimo, um servidor em cada zona eleitoral, cuja escolha pelos candidatos se fará em audiência pública 
observada a ordem classificatória no momento da posse. 
 
ITEM 5.1: 
Onde se lê: 
5.1 Para a inspeção de saúde, o candidato nomeado deverá apresentar os seguintes exames: 

a) Raio X de tórax (frente e perfil); 
b) Eletrocardiograma; 
c) Hemograma com plaquetas; 
d) Transaminases (TGO e TGP); 
e) Gama – GT; 
f) Creatinina; 
g) Exame comum de urina (EQU); 
h) Atestado de saúde mental emitido por médico psiquiatra; 
i) Citologia oncótica (Papanicolau) para os candidatos do sexo feminino; 
j) Mamografia para os candidatos do sexo feminino com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
k) Dosagem do PSA (antígeno prostático específico) para os candidatos do sexo masculino com mais 

de 45 (quarenta e cinco) anos; 
l) Glicemia; 
m) Triglicerídeo; 
n) Colesterol Total + Frações; 
o) Sangu’e Oculto nas fezes para os candidatos com mais de 35 (trinta e cinco) anos; 

Leia-se: 
5.1 Para a inspeção de saúde, o candidato nomeado deverá apresentar os seguintes exames: 

a) Raio X de tórax (frente e perfil) com laudo; 
b) Eletrocardiograma; 
c) Hemograma completo; 
d) Transaminases (TGO e TGP); 
e) Gama – GT; 
f) Creatinina; 
g) Sumário de urina; 
h) Atestado de saúde mental emitido por médico psiquiatra; 
i) Citologia oncótica (Papanicolau) para os candidatos do sexo feminino; 
j) Mamografia para os candidatos do sexo feminino com mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 
k) Dosagem do PSA (Antígeno Prostático Específico) para os candidatos do sexo masculino com mais 

de 45 (quarenta e cinco) anos; 
l) Glicemia; 
m) Triglicerídeo; 
n) Colesterol Total + Frações; 
o) Pesquisa de sangue oculto nas fezes (método imunocromatográfico); 
p) Atestado de capacidade visual emitido por médico oftalmologista; 
q) Grupo sanguíneo; 
r) Fator Rh; 
s) Uréia; 
t) VDRL; 
u) FTA-ABS; 
v) Parasitológico de fezes. 

 
 
 



ANEXO I 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
Onde se lê: 
(As descrições completas das atribuições dos cargos estão nas Resoluções nº 20.761/2000, nº 22.206/2006 
e nº 22.447/2006) 
Leia-se: 
(As descrições completas das atribuições dos cargos estão nas Resoluções nº 20.761/2000, nº22.206/2006, 
nº 22.447/2006 e n° 22.581/2007) 
 
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS 
Língua Portuguesa 
Onde se lê: 
Compreensão e interpretação de textos; Tipologia textual; Ortografia oficial (em conformidade com o Novo 
Acordo Ortográfico); (...) 
Leia-se: 
Compreensão e interpretação de textos; Tipologia textual; Ortografia oficial; (...) 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA 
Direito Eleitoral: 
Onde se lê: 
(...) prestação de contas das campanhas eleitorais (Resolução TSE nº 21.841/2004); (...) 
Leia-se: 
(...) prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas especial (Resolução TSE nº 
21.841/2004); (...) 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO 
ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE ANÁLISE DE SISTEMAS 
Desenvolvimento de Sistemas e aplicações Web: 
Onde se lê: 
(...) Linguagens Java 5 e Phyton: (...) 
Leia-se: 
(...) Linguagens Java 5 e Python: (...) 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA 
ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE CONTABILIDADE 
Inclua-se o seguinte texto: 
Obs. Os conhecimentos exigidos pelo Edital em conformidade com a Lei nº 6.404/76 atualizada e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade e Auditoria atualizadas. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO 
ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 
Programação: 
Onde se lê: 
Linguagens Delphi, Java 5 e Phyton: (...) 
Leia-se: 
Linguagens Delphi, Java 5 e Python: (...) 
 
 
Demais itens do Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições permanecem inalterados. 
 
Fortaleza/CE, 11 de novembro de 2011 
DESEMBARGADOR ADEMAR MENDES BEZERRA 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 
 


