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5.5 Em sequência, e obrigatoriamente dentro do período das
inscrições preliminares (de 03/08/2011 a 01/09/2011), o candidato
deverá remeter à Fundação Carlos Chagas (Departamento de Exe-
cução de Projetos - Ref.: Inscrição Preliminar/Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região - Av. Prof. Francisco Morato, 1565,
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), pelos Correios,
via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), um envelope lacrado
contendo os seguintes documentos:

a) uma via original do comprovante de pagamento da taxa de
inscrição;

b) cópia autenticada de documento oficial que comprove a
nacionalidade brasileira e que contenha fotografia e assinatura;

c) duas fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro) e
datadas há, no máximo, 6 (seis) meses da data da postagem (a data
deve estar estampada na frente da foto);

d) o comprovante de requerimento de Inscrição Preliminar
Finalizada, de acordo com o subitem 5.3.1 deste Capítulo.

5.6 A ausência de quaisquer documentos exigidos no su-
bitem 5.5, ou a data da postagem dos documentos seja posterior a
01/09/2011, implicará na não-efetivação da inscrição preliminar, ou
no seu indeferimento, conforme o caso, de acordo com o subitem 5.9
deste Capítulo.

5.7 A partir do quarto dia útil seguinte à data da postagem,
o candidato deverá conferir no site da Fundação Carlos Chagas se o
envelope contendo a documentação relativa à inscrição preliminar
(subitem 5.5) foi efetivamente recebido. Em caso negativo, o can-
didato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11)
3723-4388, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 10 às 16 horas
(horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

5.7.1 Serão canceladas a inscrição com pagamento efetuado
por um valor menor do que o estabelecido e as solicitações de ins-
crição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento
das inscrições.

5.7.2 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do
valor da inscrição, ainda que superior ou em duplicidade.

5.8 As informações cadastrais fornecidas pelo candidato por
meio da Internet são de responsabilidade exclusiva do próprio can-
didato, sob as penas da lei.

5.9 O descumprimento de qualquer das instruções e/ou for-
malidades para a formalização da inscrição preliminar implicará na
respectiva não-efetivação, ou no seu indeferimento, conforme o ca-
so.

5.10 Nos termos do art. 25 da Resolução 75/2009 do Con-
selho Nacional de Justiça, os requerimentos de inscrição preliminar
serão apreciados e decididos pelo Presidente da Comissão do Con-
curso.

5.11 A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à
prestação da Prova Objetiva Seletiva.

5.11.1 Caberá recurso à Comissão de Concurso, no prazo de
2 (dois) dias úteis, nos casos de indeferimento de inscrição pre-
l i m i n a r.

5.12 Deferido o requerimento de inscrição preliminar, in-
cumbe ao Presidente da Comissão de Concurso fazer publicar, uma
única vez, no respectivo Diário Oficial da União, a lista dos can-
didatos inscritos e encaminhá-la à respectiva Comissão e à Fundação
Carlos Chagas.

5.13 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do
valor da inscrição, com exceção ao cidadão amparado pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Ca-
dÚnico e renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mí-
nimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo men-
sal, conforme o referido Decreto.

5.13.1 A comprovação no cadastro Único para Programas
Sociais será feita por meio da indicação do Número de Identificação
Social - NIS, além dos dados solicitados no Formulário de Inscrição
via Internet.

5.13.2 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos
brutos auferidos por todos os membros da família e renda familiar per
capita a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da fa-
mília.

5.13.3 A veracidade das informações prestadas pelo can-
didato, no formulário de Inscrição via Internet, será consultada junto
ao órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome.

5.14 Os requerimentos de isenção do pagamento de que trata
o item anterior somente serão realizados via internet, no período das
10h do dia 03/08/2011 às 14h do dia 08/08/2011 (horário de Brasília),
na forma do item 5.3 deste Capítulo.

5.15 As informações prestadas no requerimento de isenção
serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e
criminalmente pelo teor das afirmativas.

5.16 Não será concedida isenção de pagamento do valor de
inscrição ao candidato que:

a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela In-
ternet;

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
5.17 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções pre-

vistas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.

5.17.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo-se ou não seu
pedido.

5.18 A partir do dia 18/08/2011, o candidato deverá verificar
no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concur-
sosfcc.com.br) os resultados da análise dos requerimentos de isenção
do pagamento da inscrição, observados os motivos de indeferimen-
to.

5.19 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de
pagamento do valor da inscrição deferido deverá retornar ao site da
Fundação Carlos Chagas para efetuar sua inscrição até a data limite
de 01/09/2011 e encaminhar a documentação relacionada no subitem
5.5 deste Capítulo.

5.19.1 Ao acessar o site da Fundação Carlos Chagas, o
sistema de inscrição informará ao candidato, automaticamente, que o
seu requerimento de isenção do pagamento da inscrição foi deferido,
não gerando boleto para pagamento da inscrição.

5.19.2 O candidato que não efetivar a sua inscrição, após a
análise dos pedidos de isenção do pagamento, conforme descrito no
subitem 5.19, será excluído do Concurso.

5.20 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de
pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar recurso
no prazo de dois dias úteis após a publicação, no site da Fundação
Carlos Chagas, da relação de inscrições indeferidas.

5.20.1 Após a análise dos recursos será divulgada no site da
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a relação dos
requerimentos deferidos e indeferidos.

5.21 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do
valor de inscrição indeferidos e que queiram participar do certame
deverão efetuar sua inscrição (com pagamento da valor da inscrição)
no site da Fundação Carlos Chagas até a data limite de 01/09/2011,
de acordo com o subitem 5.2 deste Capítulo, e encaminhar a do-
cumentação relacionada no subitem 5.5 deste Capítulo.

5.22 Não será aceito o pagamento da importância referente à
inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile
(fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de
pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não as especificadas neste Edital.

5.23 O candidato não portador de deficiência que necessitar
de condição ou atendimento especial para realização da prova deverá
solicitá-la até o término das inscrições (01/09/2011), via Sedex ou
Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Depar-
tamento de Execução de Projetos - Ref.: Solicitação/TRT 1ª Região -
Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP

- CEP 05513-900), sendo vedada, em qualquer hipótese, a realização
das provas em local distinto daquele indicado no Edital de Con-
vocação para as Provas.

5.23.1 O candidato que não o fizer até o término das ins-
crições, seja qual for o motivo alegado, não terá direito a nenhuma
condição especial.

5.23.2 O atendimento às condições especiais solicitadas fi-
cará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

5.24 A candidata lactante que necessitar amamentar durante
a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o
requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, para ado-
ção das providências necessárias.

5.24.1 A candidata lactante deverá encaminhar sua solici-
tação, até o término das inscrições (01/09/2011), via Sedex ou Aviso
de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Departamento de
Execução de Projetos - Ref.: Solicitação/TRT 1ª Região - Av. Prof.
Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP
05513-900).

5.24.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação
em favor da candidata.

5.24.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente re-
servado para este fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar
ou terceiro indicado pela candidata).

5.24.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acom-
panhada de uma fiscal.

5.24.5 Na sala reservada para amamentação ficarão somente
a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a per-
manência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.

6. DAS ETAPAS E PROGRAMA DO CONCURSO
6.1 O conteúdo programático para as provas está contido no

Anexo V do presente Edital, efetivado de acordo com os Anexos II e
VI da Resolução Administrativa n.º 75/2009, do Conselho Nacional
de Justiça.

6.1.1 O Concurso desenvolver-se-á, sucessivamente, em cin-
co etapas, de acordo com as seguintes especificações:

I PRIMEIRA - 1 (uma) prova objetiva seletiva, de caráter
eliminatório e classificatório, a qual será composta de 3 (três) blocos
de questões englobando:

a) bloco I - Direito Individual e Coletivo do Trabalho, Di-
reito Administrativo, Direito Penal;

b) bloco II - Direito Constitucional, Direito Civil, Direito da
Criança e do Adolescente e Direito Processual do Trabalho;

c) bloco III - Direito Processual Civil, Direito Internacional e
Comunitário, Direito Previdenciário e Direito Empresarial.

II SEGUNDA - 2 (duas) provas escritas, de caráter eli-
minatório e classificatório sendo que:

a) a primeira prova escrita será discursiva englobando: Di-
reito Individual e Coletivo do Trabalho, Direito Administrativo, Di-
reito Penal, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional,
Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Internacional e Co-
munitário, Direito Previdenciário, Direito Empresarial, Direito da
Criança e do Adolescente e Noções Gerais de Direito e Formação
Humanística;

b) a segunda prova escrita será a elaboração de uma sentença
trabalhista.

III TERCEIRA - de caráter eliminatório, com as seguintes
fases:

a) sindicância da vida pregressa e investigação social;
b) exame de sanidade física e mental;
c) exame psicotécnico.
IV QUARTA - 1 (uma) prova oral, de caráter eliminatório e

classificatório, englobando: Direito Individual e Coletivo do Traba-
lho, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual do Tra-
balho, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil,
Direito Internacional e Comunitário, Direito Previdenciário, Direito
Empresarial, Direito da Criança e do Adolescente e Noções Gerais de
Direito e Formação Humanística.

V QUINTA - avaliação de títulos, de caráter classificatório.
6.2. A aplicação da prova objetiva seletiva (Primeira Etapa),

englobando todas as matérias indicadas no item 6.1.1, I, constará de
100 (cem) questões objetivas, sendo realizada em um único dia, com
duração de 5 horas.

6.3 O resultado da perícia médica dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência, a relação das inscrições pre-
liminares deferidas e os locais e horários de realização da prova
objetiva seletiva serão publicados no Diário Oficial da União e di-
vulgados na internet, nos endereços eletrônicos www.concur-
sosfcc.com.br e www.trt1.jus.br, na data provável de 23 de setembro
de 2011. São de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de realização das provas e o com-
parecimento no horário determinado.

6.4 A Fundação Carlos Chagas poderá enviar, como com-
plemento às informações citadas no subitem anterior, comunicação
pessoal dirigida ao candidato, por e-mail ou pelos Correios, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu cor-
reio eletrônico e a informação de seu endereço completo e correto na
solicitação de inscrição, o que não o desobriga do dever de observar
o edital a ser publicado, consoante o que dispõe o subitem 6.3 deste
edital.

6.5 O resultado final na prova objetiva seletiva e a con-
vocação para as provas escritas serão publicados no Diário Oficial da
União e divulgados na Internet, nos endereços eletrônicos www.con-
cursosfcc.com.br e www.trt1.jus.br, na data provável de 27 de outubro
de 2011.

7. DA PRIMEIRA ETAPA - PROVA OBJETIVA SELE-
T I VA

7.1 A prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, valerá 10,00 (dez) pontos e será composta de 100 (cem)
questões, distribuídas da seguinte forma:

a) 30 (trinta) questões, para as matérias do Bloco I, conforme
descrito no subitem 6.1.1, I;

b) 40 (quarenta) questões, para as matérias do Bloco II,
conforme descrito no subitem 6.1.1, I;

c) 30 (trinta) questões, para as matérias do Bloco III, con-
forme descrito no subitem 6.1.1, I.

7.2 A prova objetiva seletiva será constituída de questões de
múltipla escolha, cada uma delas com 5 (cinco) alternativas, das quais
apenas 01 (uma) correta.

7.3 As questões objetivas serão agrupadas por disciplina e
nos respectivos blocos, devidamente explicitados.

7.3.1 Se a questão for elaborada sob a forma de exame
prévio de proposições corretas ou incorretas, constará de cada uma
das alternativas de resposta expressa referência, em algarismos ro-
manos, à assertiva ou às assertivas corretas, vedada qualquer resposta
que não indique com precisão a resposta considerada exata.

7.4 As questões da prova objetiva seletiva serão formuladas
de modo que, necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária
dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

7.5 Na prova objetiva seletiva, não será permitida a uti-
lização de nenhum material de consulta.

7.6 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva seletiva para a folha de respostas, que será o único do-
cumento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha
de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas
neste edital e na capa do Caderno de Questões. Em nenhuma hipótese
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

7.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.
Não serão consideradas marcações, as que estiverem em desacordo
com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada
e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.

7.8 O candidato não poderá amarrotar, molhar, dobrar, ras-
gar, manchar ou, de qualquer modo, danificar sua folha de respostas,
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de
realização da leitura óptica.

7.9 O candidato é responsável pela conferência de seus da-
dos pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o
número de seu documento de identidade.

7.10 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam efetuadas por terceiros, salvo em caso de candidato a
quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das
provas. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por
um fiscal do Fundação Carlos Chagas, devidamente treinado.

7.11 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do
horário fixado para o seu início, munido somente de caneta esfe-
rográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, lápis preto
nº 2 e borracha, do comprovante de inscrição ou do comprovante de
pagamento da inscrição e do documento de identidade original.

7.12 A prova objetiva seletiva poderá avaliar habilidades que
vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compre-
ensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capa-
cidade de raciocínio.
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