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de 29 de junho de 2006 e da Resolução Administrativa n.º 1140/2006,
do Tribunal Superior do Trabalho, publicada no Diário da Justiça da
União, de 6 de junho de 2006.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público é regido pelo presente Edital e exe-

cutado pela Fundação Carlos Chagas, na primeira etapa, e pela Co-
missão de Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira
Região em todas as outras etapas, de acordo com o parágrafo único
do art. 3º da Resolução n.º 75/2009 do CNJ.

1.2 O presente Concurso Público destina-se ao provimento
de 17 (dezessete) cargos vagos existentes de Juiz do Trabalho Subs-
tituto do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, bem
como o(s) que vier(em) a vagar, além daqueles que forem criados
durante o respectivo prazo de validade do concurso.

1.3 O valor do subsídio na data deste Edital é de R$
21.766,15 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze
centavos).

1.4 O concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo
com as seguintes etapas:

1.4.1 Primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter
eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação
Carlos Chagas;

1.4.2 Segunda etapa - duas provas escritas, de caráter eli-
minatório e classificatório, sob a responsabilidade da Comissão de
Concurso.

1.4.3 Terceira etapa, de responsabilidade da Comissão de
Concurso, com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

I - sindicância da vida pregressa e investigação social;
II - exame de sanidade física e mental;
III - exame psicotécnico.
1.4.4 Quarta etapa - uma prova oral, de responsabilidade da

Comissão de Concurso, de caráter eliminatório e classificatório.
1.4.5 Quinta etapa - avaliação de títulos, de responsabilidade

da Comissão de Concurso, de caráter classificatório.
1.5 A participação do candidato em cada etapa ocorrerá

necessariamente após habilitação na etapa anterior.
1.6 Todas as etapas serão realizadas na cidade do Rio de

Janeiro/RJ.
2. DO INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABA-

LHO DA PRIMEIRA REGIÃO
2.1 O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de Juiz

Substituto, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, de
acordo com os artigos 93, I, e 96, I, 'c", da Constituição Federal. O
provimento dos cargos será feito de acordo com a disponibilidade
orçamentária e a necessidade de serviço.

2.2 Serão exigidos dos candidatos 3 (três) anos de atividade
jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito.

2.3 A apresentação da documentação comprobatória do tem-
po de atividade jurídica a que se refere o subitem 2.2 deste Edital dar-
se-á por ocasião da inscrição definitiva dos candidatos aprovados na
prova prática de sentença.

2.3.1 Os candidatos que não apresentarem o respectivo di-
ploma registrado no Ministério da Educação e não comprovarem o
tempo de atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, serão
excluídos do Concurso Público.

2.3.2 Considera-se atividade jurídica:
2.3.2.1 aquela exercida, com exclusividade, por bacharel em

Direito;
2.3.2.2 o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária,

mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de
advogado (Lei n.º 8.906, 4 de julho de 1994, artigo 1º) em causas ou
questões distintas;

2.3.2.3 o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive
de magistério superior, que exija a utilização preponderante de co-
nhecimento jurídico;

2.3.2.4 o exercício da função de conciliador junto a tribunais
judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados es-
peciais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas
mensais e durante 1 (um) ano;

2.3.2.5 o exercício da atividade de mediação ou de arbi-
tragem na composição de litígios.

2.3.3 Comprovação da atividade jurídica:
2.3.3.1 a comprovação do tempo de atividade jurídica re-

lativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel
em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida
pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prá-
tica reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de co-
nhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão
fundamentada, analisar a validade do documento;

2.3.3.2 é vedada, para efeito de comprovação de atividade
jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra ati-
vidade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito;

2.3.3.3 fica assegurado o cômputo de atividade jurídica de-
corrente da conclusão, com frequência e aproveitamento, de curso de
pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor
da Resolução n.º 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça, pu-
blicada no Diário Oficial da União, Seção I, páginas 72-75, e no
Diário da Justiça eletrônico n.º 80/2009, em 21 de maio de 2009.

2.4 Os aprovados deverão participar de Curso de Formação
Inicial, a realizar-se em Brasília, consoante calendário e orientações
emanados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho - ENAMAT, conforme estabelece a Re-
solução Administrativa n.º 1140/2006, do Colendo Tribunal Superior
do Trabalho.

3. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
3.1 Do total de vagas previsto neste edital e das que vierem

a surgir durante o prazo de validade do concurso, 5% (cinco por
cento) serão reservadas aos candidatos com deficiência, que decla-
rarem tal condição, no momento da inscrição preliminar, vedado o
arredondamento superior, conforme disposto no artigo 73 da Re-
solução nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

3.2 Para efeitos de reserva de vaga, consideram-se pessoas
com deficiência aquelas que se amoldam nas categorias discriminadas
no art. 4º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

3.3 A avaliação sobre a compatibilidade da deficiência com
a função judicante deve ser empreendida no estágio probatório a que
se submete o candidato aprovado no certame.

3.4 Além das exigências comuns a todos os candidatos para
a inscrição no concurso, o candidato com deficiência deverá, no ato
de inscrição preliminar:

3.4.1 Em campo próprio da solicitação de inscrição pre-
liminar, declarar a opção por concorrer às vagas destinadas a pessoas
com deficiência, conforme este Edital, bem como encaminhar o ates-
tado médico (original ou cópia autenticada em cartório) que com-
prove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível
da deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional
de Doenças) e a provável causa dessa deficiência.

3.4.2 Preencher outras exigências ou condições constantes do
Edital de Abertura do concurso.

I - a data de emissão do atestado médico referido no subitem
3.4.1 deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data de
publicação do Edital de Abertura do concurso;

II - o candidato deverá encaminhar o atestado médico via
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas
(Departamento de Execução de Projetos - Ref.: Atestado Médico/Tri-
bunal Regional do Trabalho da Primeira Região - Av. Prof. Francisco
Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900),
no período das inscrições preliminares (do dia 03/08/2011 ao dia
0 1 / 0 9 / 2 0 11 )

III - a não apresentação, no ato de inscrição, do atestado
médico e de qualquer um dos documentos especificados no subitem
3.4.1, bem como o não atendimento das exigências ou condições
referidas nos incisos anteriores, implicará o indeferimento do pedido
de inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com de-
ficiência, passando o candidato automaticamente a concorrer às vagas
com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que
preenchidos os demais requisitos previstos no edital.

3.5 Os candidatos com deficiência que necessitarem de al-
guma condição ou atendimento especial para a realização das provas
deverão formalizar pedido, por escrito, até a data de encerramento da
inscrição preliminar, a fim de que sejam tomadas as providências
cabíveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a realização das provas
em local distinto daquele indicado no Edital de Convocação para as
Provas.

3.5.1 Adotar-se-ão todas as providências que se façam ne-
cessárias a permitir o fácil acesso de candidatos com deficiência aos
locais de realização das provas, sendo de responsabilidade daqueles,
entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à
feitura das provas, previamente autorizados pela Comissão do Con-
curso.

3.5.2 O candidato com deficiência visual, além do envio da
documentação prevista no subitem 3.4.1, deverá solicitar a confecção
de prova especial em Braile, Ampliada, Software de Leitura de Tela,
ou ainda indicar a necessidade da leitura de sua prova, especificando
o tipo de deficiência.

3.5.3 O candidato com deficiência auditiva, além do envio da
documentação indicada no subitem 3.4.1, deverá solicitar, por escrito,
até o término das inscrições o Intérprete da Língua Brasileira de
Sinais.

3.5.4 Aos deficientes visuais cegos serão oferecidas provas
no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas também em
Braile. Os referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se do
Soroban.

3.5.5 Aos deficientes visuais amblíopes que solicitarem pro-
va especial ampliada, serão oferecidas provas nesse sistema. O can-
didato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova ampliada,
entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a
prova será confeccionada em fonte 24.

3.5.6 O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas, além do envio da documen-
tação indicada no subitem 3.4.1, deverá encaminhar solicitação, por
escrito, com justificativa acompanhada de parecer emitido por es-
pecialista da área de sua deficiência.

3.5.7 Os deficientes visuais (cegos ou baixa visão), que so-
licitarem prova especial por meio da utilização de software, deverão
indicar um dos dois relacionados a seguir:

a) Dos Vox (sintetizador de voz) - Versão 4.1;
b) Jaws (Leitor de Tela) - Versão 6.2.
3.5.8 Os requerimentos formulados fora dos prazos e/ou sem

os requisitos previstos neste Edital serão automaticamente indefe-
ridos.

3.6 O candidato deficiente submeter-se-á em dia e hora de-
signados pela Comissão do Concurso, sempre antes da Prova Objetiva
Seletiva, à avaliação de Comissão Multiprofissional quanto à exis-
tência e relevância da deficiência, para fins de concorrência às vagas
reservadas.

3.6.1 A Comissão Multiprofissional, designada pela Comis-
são de Concurso, será composta por 2 (dois) médicos, 1 (um) re-
presentante da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 (dois) membros
do Tribunal, cabendo ao mais antigo destes presidi-la.

3.6.2 A Comissão Multiprofissional, necessariamente até 3
(três) dias antes da data fixada para a data para a realização da Prova
Objetiva Seletiva, proferirá decisão terminativa sobre a qualificação
do candidato como deficiente e sobre os pedidos de provas e/ou
condições especiais para a realização das provas.

3.6.3 A seu juízo, a Comissão Multiprofissional poderá so-
licitar parecer de profissionais capacitados na área da deficiência que
estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto.

3.6.4 Concluindo a Comissão Multiprofissional pela inexis-
tência da deficiência ou por sua insuficiência, passará o candidato a
concorrer às vagas não reservadas.

3.7 Os candidatos com deficiência participarão do concurso
em igualdade de condições com os demais candidatos no que tange
ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas.

3.8 A cada etapa a Comissão de Concurso fará publicar,
além da lista geral de aprovados, listagem composta exclusivamente
dos candidatos com deficiência que alcançarem a nota mínima exi-
gida.

3.8.1 As vagas não preenchidas reservadas aos candidatos
com deficiência serão aproveitadas pelos demais candidatos habi-
litados, em estrita observância da ordem de classificação no con-
curso.

3.9 A classificação de candidatos com deficiência obedecerá
aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

3.10 A publicação do resultado final do concurso será feita
em 2 (duas) listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os
candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e, a segunda,
somente a pontuação destes últimos, os quais serão chamados na
ordem das vagas reservadas às pessoas com deficiência.

3.11 O grau de deficiência de que for portador o candidato
ao ingressar na magistratura não poderá ser invocado como causa de
aposentadoria por invalidez.

3.12 O laudo médico apresentado terá validade somente para
este concurso público e não será devolvido.

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS À INVESTIDURA DO
CARGO

4.1 Ser aprovado no concurso público.
4.2 Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos.
4.3 Ter nacionalidade brasileira (artigo 12 da Constituição

Federal).
4.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de

candidato do sexo masculino, também com as militares.
4.5 Ter, por ocasião da inscrição definitiva, 3 (três) anos de

atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em
Direito.

4.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-
buições do cargo.

4.7 Ter, na investigação procedida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 1.ª Região, comprovados bons antecedentes morais e
sociais, bem como saúde física e mental e características psicológicas
adequadas ao exercício do cargo.

4.8 Não registrar antecedentes criminais.
4.9 Não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades,

por prática de atos desabonadores no exercício profissional.
4.10 Cumprir as determinações deste Edital.
5. DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
5.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais o candidato não poderá alegar, em hipótese alguma,
desconhecimento.

5.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato de-
verá recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento
de todos os requisitos e condições exigidos para o concurso.

5.1.2 Em nenhuma hipótese será devolvida a importância
paga a título de taxa de inscrição.

5.1.3 O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e
a Fundação Carlos Chagas em nenhuma hipótese assumirão ou se
responsabilizarão pelo custeio ou ressarcimento das despesas com
viagens e estadia dos candidatos para prestar as provas do concurso
ou atender às convocações inerentes ao certame.

5.1.4 As inscrições preliminares deverão ser realizadas ex-
clusivamente de acordo com os procedimentos previstos neste Edi-
tal.

5.2 Os requerimentos das inscrições preliminares para o con-
curso serão formalizados, exclusivamente pela Internet, no período
das 10 horas do dia 03/08/2011 às 14 horas do dia 01/09/2011(horário
de Brasília), de acordo com o subitem 5.3 deste Capítulo.

5.2.1 O prazo para as inscrições poderá ser prorrogado, por
necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região e/ou da Fundação Carlos Cha-
gas.

5.3 Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das inscrições
e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua
inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

5.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o
Formulário de Inscrição, inserir um foto digitalizada 3x4 recente,
transmitir os dados pela Internet e imprimir o comprovante de Ins-
crição Preliminar Finalizada.

5.3.1.1 No requerimento de Inscrição Preliminar via Internet
constarão, dentre outras, as seguintes declarações a serem firmadas
sob as penas da lei:

a) de que é bacharel em Direito e de que atenderá, até a data
da inscrição definitiva, a exigência de 3 (três) anos de atividade
jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

b) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo
diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e da
comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva,
acarretará a sua exclusão do processo seletivo;

c) de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso
consignadas neste Edital;

d) de que é pessoa com deficiência e, se for o caso, que
carece de atendimento especial nas provas, nos termos previstos neste
Edital.

5.4 O candidato deverá efetuar o pagamento da importância
referente à inscrição por meio de boleto bancário ou débito em conta
corrente de banco(s) conveniado(s), no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com material e
serviços, de acordo com as instruções constantes no endereço ele-
trônico da página de inscrições, até a data limite para encerramento
das inscrições (01/09/2011).
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