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7.13 A Fundação Carlos Chagas divulgará a imagem da
folha de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva
seletiva, exceto daqueles eliminados na forma do subitem 17.24 deste
edital, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, após a data
de divulgação do resultado final da prova objetiva seletiva. A referida
imagem ficará disponível até quinze dias corridos da data de pu-
blicação do resultado final do concurso público.

7.13.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não
serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de
respostas.

7.14 Todos os candidatos terão sua prova objetiva seletiva
corrigida por meio de processamento eletrônico.

7.14.1 A nota em cada questão da prova objetiva seletiva,
feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a 0,10
ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o
gabarito oficial definitivo da prova; e 0,00 ponto, caso a resposta do
candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das
provas ou caso não haja marcação ou haja marcação dupla.

7.14.2 O cálculo da nota em cada bloco da prova objetiva
seletiva (I a III), comum às provas de todos os candidatos, será igual
à soma das notas obtidas em todas as questões que o compõem.

7.14.3 A nota na prova objetiva seletiva será igual à soma
das notas obtidas em cada bloco da prova objetiva seletiva.

7.15 Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva,
o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de acerto
das questões em cada bloco e, satisfeita essa condição, alcançar,
também, nota final de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de
acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blo-
cos.

7.16 Os candidatos que não alcançarem o aproveitamento
especificado no subitem anterior (7.15) serão eliminados do concurso
público, não tendo nele nenhuma classificação.

7.17 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos
autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos Cadernos de
Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado,
mesmo após o encerramento do Concurso.

8. DA SEGUNDA ETAPA - PROVAS ESCRITAS
8.1 Classificar-se-ão para a segunda etapa:
a) os 200 (duzentos) candidatos que obtiverem as maiores

notas após os julgamentos dos recursos, caso haja até 1.500 (mil e
quinhentos) inscritos no concurso;

b) os 300 (trezentos) candidatos que obtiverem as maiores
notas após o julgamento dos recursos, casa haja mais de 1.500 (mil e
quinhentos) inscritos no concurso.

8.2 Todos os candidatos empatados na última posição de
classificação serão admitidos às provas escritas, mesmo que ultra-
passem o limite previsto no item anterior.

8.3 O redutor previsto nas letras a e b do item 8.1 não se
aplica aos candidatos que concorram às vagas destinadas às pessoas
com deficiência, as quais serão convocadas para a Segunda Etapa do
certame em lista específica, desde que tenham obtido a nota mínima
exigida para todos os outros candidatos, sem prejuízo dos demais 200
(duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros classificados, conforme o
caso.

8.4 Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e iden-
tificados os candidatos que lograram classificar-se, o Presidente da
Comissão do Concurso fará publicar Edital com a relação dos ha-
bilitados a submeterem-se à segunda etapa do certame.

8.5 A Segunda Etapa do concurso será composta de 2 (duas)
provas escritas, a primeira discursiva e a segunda de prática de sen-
tença, podendo haver consulta à legislação desacompanhada de ano-
tação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas
e orientações jurisprudenciais, material este que poderá ser submetido
à inspeção durante a realização destas provas, por equipe especial-
mente designada pela Comissão do Concurso do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região.

8.5.1 Os candidatos deverão trazer os textos de legislação
com as partes não permitidas já isoladas, por grampo ou fita adesiva,
de modo a impedir completamente a visualização das partes não
permitidas, sob pena de não poder consultar tais textos legislativos.

8.6 Durante a realização das provas escritas, a Comissão
Examinadora permanecerá reunida em local previamente divulgado
para dirimir dúvidas porventura suscitadas.

8.7 A primeira prova escrita discursiva será realizada em um
único dia com questões englobando as matérias discriminadas no item
6.1.1, II - Segunda Etapa, deste Edital.

8.8 O tempo de duração da primeira prova escrita discursiva
será de 4 (quatro) horas.

8.9 Na aferição da primeira prova escrita discursiva será
considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 6
(seis).

8.10 A Comissão Examinadora deverá considerar, em cada
questão, o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do ver-
náculo e a capacidade de exposição.

8.11 A segunda prova escrita será prática de sentença en-
volvendo os temas jurídicos constantes do programa (Anexo V) e
consistirá na elaboração de 1 (uma) sentença trabalhista.

8.12 O tempo de duração da segunda prova escrita (sentença)
será de 4 (quatro) horas.

8.13 Em qualquer prova considerar-se-á também o conhe-
cimento do vernáculo.

8.14 Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o Pre-
sidente da Comissão do Concurso convocará, por edital, os candidatos
aprovados para realizar as provas escritas em dia, hora e local de-
terminados.

8.15 As provas escritas serão manuscritas, com utilização de
caneta de tinta azul ou preta indelével, vedado o uso de líquido
corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente.

8.16 Não será prestado ao candidato nenhum esclarecimento
sobre o enunciado das questões ou sobre o modo de resolvê-las.

8.17 A nota final de cada prova será atribuída entre 0 (zero)
e 10 (dez).

8.18 Na prova de sentença, exigir-se-á, para a aprovação,
nota mínima de 6 (seis).

8.19 Nenhuma das folhas dos textos definitivos da prova
escrita discursiva e da prova de sentença, poderá ser assinada, ru-
bricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer
palavra, marca ou símbolo que as identifiquem, sob pena de anulação
da respectiva prova. Assim a detecção de qualquer marca identi-
ficadora no espaço destinado à redação definitiva acarretará a sumária
desclassificação do candidato.

8.20 A identificação das provas e a divulgação das notas
serão feitas em sessão pública no Tribunal, pela Comissão do Con-
curso, para a qual se convocarão os candidatos, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante Edital veiculado no
Diário Oficial da União.

8.21 Apurados os resultados de cada prova escrita, o Pre-
sidente da Comissão do Concurso mandará publicar Edital no Diário
Oficial da União contendo a relação dos aprovados.

9. DA TERCEIRA ETAPA
DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
9.1 A inscrição definitiva será requerida conforme Anexo II

deste Edital, somente pelos candidatos aprovados na Prova de Sen-
tença, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão do
Concurso, entregue na Divisão de Recrutamento e Avaliação deste
Tr i b u n a l .

9.1.1 O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será
instruído com:

a) cópia autenticada de documento oficial de identidade;
b) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito,

devidamente registrado no Ministério da Educação;
c) certidão ou declaração idônea que comprove haver com-

pletado, à data da inscrição definitiva, 3 (três) anos de atividade
jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou
função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

d) cópia autenticada de documento que comprove a quitação
de obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo mascu-
lino;

e) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que
comprove estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou
certidão negativa da Justiça Eleitoral;

f) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal,
Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja
residido nos últimos 5 (cinco) anos;

g) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil
Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 5
(cinco) anos;

h) os títulos elencados no item 12.4 do Edital;
i) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida,

da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou
processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da
ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;

j) preenchimento de formulário (Anexo III) em que o can-
didato especificará as atividades jurídicas desempenhadas, com exata
indicação dos períodos e locais de sua prestação bem como as prin-
cipais autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos
de prática profissional, discriminados em ordem cronológica;

k) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com in-
formação sobre a situação do candidato advogado perante a ins-
tituição;

l) cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamen-
to.

9.1.2 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.

9.1.3 Os documentos exigidos para a inscrição definitiva
deverão ser entregues no original ou fotocópia autenticada em car-
tório, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do
edital de convocação dos candidatos habilitados a requerer a inscrição
definitiva.

9.1.4 Qualquer cidadão poderá representar contra os can-
didatos habilitados a requerer a inscrição definitiva, até o término do
prazo desta, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVES-
TIÇÃO SOCIAL

9.2 Por ocasião da inscrição definitiva, além da entrega dos
documentos especificados no item 9.1.1, letras a a l, o candidato
deverá preencher o formulário específico para "Sindicância da Vida
Pregressa/Investigação Social" (Anexo IV) e encaminhar juntamente
com o formulário 1 (uma) foto 3x4 (três por quatro) cm recente.

9.2.1 O Presidente da Comissão do Concurso encaminhará
ao órgão competente do Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região
os documentos constantes do item 9.2, com exceção dos títulos, bem
como o formulário de Sindicância da Vida Pregressa/Investigação
Social (Anexo IV), a fim de que se proceda, em auxílio à Comissão
do Concurso, à sindicância da vida pregressa e investigação social
dos candidatos.

9.2.2 O Presidente da Comissão do Concurso poderá ordenar
ou repetir diligências sobre a vida pregressa, investigação social,
exames de saúde e psicotécnico, bem como convocar o candidato
para submeter-se a exames complementares.

DOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E
PSICOTÉCNICO

9.3 O candidato, no ato de apresentação da inscrição de-
finitiva, receberá, da Comissão do Concurso, instruções para sub-
meter-se aos exames de saúde e psicotécnico, os quais serão cus-
teados pelo próprio candidato.

9.3.1 O candidato fará os exames de saúde e psicotécnico
com profissional do próprio Tribunal ou por ele indicado, que en-
caminhará laudo à Comissão do Concurso.

9.3.2 Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições
de higidez física e mental do candidato.

9.3.3 O exame psicotécnico avaliará as condições psicoló-
gicas do candidato, devendo ser realizado por médico psiquiatra ou
psicólogo.

9.3.4 Os exames de que trata o subitem 9.3 não poderão ser
realizados por profissionais que tenham parente até o terceiro grau
dentre os candidatos.

9.3.5 O candidato considerado não recomendado na ava-
liação mental ou psicológica será eliminado do concurso.

9.4 O candidato que for contraindicado na terceira etapa do
concurso será notificado, em caráter sigiloso, dos motivos da eli-
minação através de e-mail pessoal que deverá ser fornecido por oca-
sião da inscrição preliminar no concurso.

9.5 É de inteira responsabilidade do candidato manter seu e-
mail atualizado e livre, comunicando qualquer alteração à Comissão
do Concurso através do e-mail drav@trt1.jus.br.

9.6 O candidato, poderá, nos 2 (dois) dias seguintes após a
notificação pessoal de sua eliminação da terceira etapa do concurso
apresentar recurso dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso.

9.7 Findas a análise da documentação da inscrição definitiva,
a realização dos exames de sanidade física, mental e psicotécnico, a
sindicância da vida pregressa e a investigação social, o Presidente da
Comissão do Concurso fará publicar Edital com a relação dos can-
didatos cuja inscrição definitiva haja sido deferida, ao tempo em que
os convocará para a realização do sorteio dos pontos para a prova
oral, bem como para realização das arguições.

10. DA QUARTA ETAPA - PROVA ORAL
10.1 A prova oral será prestada em sessão pública, na pre-

sença de todos os membros da Comissão Examinadora, vedado o
exame simultâneo de mais de um candidato.

10.2 Haverá registro em gravação de áudio ou por qualquer
outro meio que possibilite a sua posterior reprodução.

10.3 Os temas e disciplinas objeto da prova oral (Quarta
Etapa) são os concernentes à Segunda Etapa do concurso, conforme
relação de disciplinas discriminadas no subitem 6.1.1, IV cabendo à
Comissão Examinadora agrupá-los, a seu critério, para efeito de sor-
teio, em programa específico.

10.4 O programa específico será divulgado no endereço ele-
trônico do Tribunal www.trt1.jus.br até 5 (cinco) dias antes da rea-
lização da prova oral.

10.5 O sorteio público de ponto será feito para cada can-
didato com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.

10.6 A arguição do candidato versará sobre conhecimento
técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo
à Comissão Examinadora avaliar-lhe o domínio do conhecimento
jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a
capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

10.7 A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por
sorteio, no dia e hora marcados para início da prova oral.

10.8 Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos
para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0
(zero) a 10 (dez).

10.9 Durante a arguição, o candidato poderá consultar có-
digos ou legislação esparsa não comentados ou anotados, a critério da
Comissão Examinadora.

10.10 A nota final da prova oral será o resultado da média
aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores.

10.11 Recolher-se-ão as notas em envelope, que será lacrado
e rubricado pelos examinadores imediatamente após o término da
prova oral.

10.12 O resultado da prova oral será divulgado e publicado
pelo Presidente da Comissão do Concurso até 3 dias úteis após o
término da prova oral.

10.13 Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a pró-
xima etapa os candidatos que obtiverem nota não inferior a 6
(seis).

10.14 É irretratável em sede recursal a nota atribuída na
prova oral.

11. DA QUINTA ETAPA - AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
11.1 Após a publicação do resultado da prova oral, a Co-

missão do Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.
11.2 A comprovação dos títulos far-se-á no momento da

inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação os obtidos
até então.

11.3 É ônus do candidato produzir prova documental idônea
de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para
esse fim.

11.4 Constituem títulos:
I. exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de

bacharel em Direito pelo período mínimo de 1 (um) ano;
a) Judicatura (Juiz): até 3 (três) anos: 2,00; acima de 3 (três)

anos: 2,5;
b) Pretor, Ministério Público, Defensoria Pública, Advoca-

cia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
até 3 (três) anos: 1,5; acima de 3 (três) anos: 2,0;
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