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14.1 A Comissão do Concurso avaliará os títulos dos can-
didatos aprovados, após a publicação do resultado da prova oral.

14.2 Os membros das Comissões Examinadoras, nos seus
afastamentos, serão substituídos pelos suplentes, designados pela Co-
missão do Concurso.

15. DAS IMPUGNAÇÕES
15.1 AO EDITAL
15.1.1 Qualquer candidato inscrito no concurso poderá im-

pugnar fundamentadamente o respectivo Edital, em petição escrita
endereçada ao Presidente da Comissão do Concurso, no prazo de 5
(cinco) dias após o término do prazo para a inscrição preliminar, sob
pena de preclusão.

15.1.2 A Comissão do Concurso somente aplicará a primeira
prova após responder às eventuais impugnações apresentadas em re-
lação ao Edital do Concurso, na forma do item anterior.

15.2 À COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
15.2.1 Os candidatos poderão impugnar fundamentadamente,

no prazo de 5 (cinco) dias após a publicação da relação dos can-
didatos inscritos, a composição das Comissões do Concurso e Exa-
minadoras, mediante petição escrita dirigida ao Presidente da Co-
missão do Concurso.

15.2.2 Aplicam-se aos membros das comissões os motivos
de suspeição e de impedimento previstos nos artigos 134 e 135 do
Código de Processo Civil.

15.2.3 Constituem também motivo de impedimento:
a) o exercício de magistério em cursos formais ou informais

de preparação a concurso público para ingresso na Magistratura até 3
(três) anos após cessar a referida atividade;

b) a existência de servidores funcionalmente vinculados ao
examinador ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja ins-
crição haja sido deferida;

c) a participação societária, como administrador, ou não, em
cursos formais ou informais de preparação para ingresso na ma-
gistratura até 3 (três) anos após cessar a referida atividade, ou contar
com parentes nestas condições, até terceiro grau, em linha reta ou
colateral.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 O Concurso será válido pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data da publicação da homologação do resultado final,
prorrogável uma única vez, por igual período, a critério exclusivo do
Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Re-
gião.

16.2 A inscrição do candidato implicará a aceitação das
normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste
edital e em outros atos a serem publicados.

16.3 Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer
despesas decorrentes da participação em todas as etapas e proce-
dimentos do concurso, tais como gastos com documentação, material,
exames, viagem, alimentação, alojamento, transporte ou ressarcimen-
to de outras despesas.

16.4 Cumpre ao candidato o acompanhamento das publi-
cações referentes ao concurso no Diário Oficial da União, no en-
dereço eletrônico do Tribunal www.trt1.jus.br e no endereço ele-
trônico www.concursosfcc.com.br.

16.5 Não serão fornecidas, por telefone, informações a res-
peito de datas, locais e horário de realização das provas. O candidato
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem
divulgados na forma do subitem 16.4.

16.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do
horário fixado para o seu início, portando seu comprovante de ins-
crição e o documento de identidade original.

16.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de
habilitação, pelo modelo com foto.

16.8 Não serão aceitos como documentos de identidade: cer-
tidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de
habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade, tampouco documentos ilegíveis, não identifi-
cáveis e/ou danificados.

16.9 Não será aceita cópia do documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

16.10 Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identidade original, na forma definida
no subitem 16.7 deste edital, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.

16.11 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado do-
cumento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido
à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assi-
naturas e/ou de impressão digital em formulário próprio.

16.12 A identificação especial será exigida, também, do can-
didato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.

16.13. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Con-
curso Público - o que é de interesse público e, em especial, dos
próprios candidatos - bem como sua autenticidade, será solicitada aos
candidatos, quando da aplicação das provas, a autenticação digital das
Folhas de Respostas personalizadas.

16.13.1 Se, por qualquer motivo, não for possível a au-
tenticação digital, o candidato deverá apor sua assinatura, em campo
específico, por três vezes.

16.13.2 A autenticação digital (ou assinaturas) dos candi-
datos em sua Folha de Respostas visa a atender ao disposto no
subitem 16.38.

16.14 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

16.15 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

16.16 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.

16.17 A inobservância do subitem anterior (16.16) acarretará
a não correção das provas e, consequentemente, a eliminação do
candidato no concurso público.

16.18 O candidato que se retirar do ambiente de provas não
poderá retornar em nenhuma hipótese.

16.19 O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos
últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o
término das provas, exceto os Cadernos de Questões da Prova Ob-
jetiva Seletiva, de acordo com o subitem 7.17.

16.20 Não haverá, por nenhum motivo, prorrogação do tem-
po previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de
candidato da sala de provas.

16.21 Não haverá segunda chamada para a realização das
provas. O não comparecimento a estas implicará a eliminação au-
tomática do candidato.

16.22 Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos.

16.23 Recomenda-se que o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no subitem 17.24, no dia de realização das provas, não
se responsabilizando, a Fundação Carlos Chagas, nem o Tribunal,
pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados, nem por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização das provas, nem por danos neles causados.

16.24 Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de provas portando armas. O candidato que estiver armado será
encaminhado à Comissão de Concurso.

16.25 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que, durante a sua rea-
lização:

16.25.1 For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a
execução das provas.

16.25.2 Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equi-
pamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem ex-
pressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato.

16.25.3 Estiver fazendo uso de aparelhos eletrônicos, tais
como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de cha-
pelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapisei-
ra/grafite e/ou borracha.

16.25.3.1 O candidato poderá utilizar lápis preto nº 02 e
borracha apenas para a Prova Objetiva Seletiva.

16.25.4 Faltar com o devido respeito para com qualquer
membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades pre-
sentes ou com os demais candidatos.

16.25.5 Fizer anotação de informações relativas às suas res-
postas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que
não os permitidos.

16.25.6 Não entregar o material das provas ao término do
tempo destinado para a sua realização.

16.25.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acom-
panhamento de fiscal.

16.25.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a
folha de respostas e/ou as folhas de texto definitivo.

16.25.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de
provas, na folha de respostas e/ou nas folhas de texto definitivo.

16.25.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido.

16.25.11 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou
ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer
etapa do concurso público.

16.25.12 Não permitir a coleta de sua assinatura.
16.26 Também ocorrerá a eliminação do candidato que:
16.26.1 Não se classificar entre os 200 (duzentos) ou 300

(trezentos) primeiros colocados, conforme o caso, na primeira etapa,
na lista geral (subitem 8.1); ou na lista específica dos candidatos com
deficiência que tenham obtido a nota mínima exigida para todos os
outros candidatos (subitem 8.3), ficando assegurada a classificação
dos candidatos empatados na última posição de classificação (subitem
8.2), vedado o remanejamento de vagas da lista dos deficientes.

16.26.2 For considerado inapto na terceira etapa.
16.26.3 Não comparecer à realização de qualquer das provas

escritas e oral, no dia, hora e local determinados pela Comissão de
Concurso, munido de documento oficial de identificação.

16.26.4 For excluído da realização da prova por compor-
tamento inconveniente, a critério da Comissão de Concurso.

16.27 No dia de realização das provas, não serão fornecidas,
por nenhum membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos
critérios de avaliação e de classificação.

16.28 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso públi-
co.

16.29 O descumprimento de quaisquer das instruções su-
pracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa
de fraude.

16.30 Não haverá, sob nenhum pretexto, divulgação de in-
deferimento de inscrição e de eliminação de candidato.

16.31 O candidato deverá manter atualizado seu endereço
perante a Fundação Carlos Chagas, até a data de divulgação dos
resultados finais da prova da Primeira Etapa, por meio do endereço
eletrônico da Fundação Carlos Chagas, de acordo com o subitem
16.31.1, e após o período mencionado no referido subitem, por meio
de requerimento a ser enviado ao Serviço de Atendimento ao Can-
didato da Fundação Carlos Chagas, e, após essa data, perante o TRT
da 1.ª Região, se aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do
candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu ende-
reço.

16.31.1Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão
Informativo enviado ao candidato, ou erros observados nos docu-
mentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização das
provas, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo,
data de nascimento e endereço, deverão ser corrigidos por meio do
site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acor-
do com as instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro
dia útil após a aplicação da Prova Objetiva Seletiva.

16.32 Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer nas
respectivas salas até o término do horário da prova.

16.33 Os candidatos poderão ser submetidos ao sistema de
detecção de metal no dia da realização das provas.

16.34 A inviolabilidade do sigilo das provas será compro-
vada no momento de romper-se o lacre dos envelopes, mediante
termo formal e na presença de 3 (três) candidatos nos locais de
realização das provas.

16.35 As sessões públicas para identificação e divulgação
dos resultados das provas serão realizadas no Edifício-sede do Tri-
bunal, na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 251, Centro, Rio de
Janeiro-RJ.

16.36 Salvo nas hipóteses de indispensável adequação à le-
gislação superveniente, não se alterarão as regras do Edital do con-
curso após o início do prazo das inscrições preliminares no tocante
aos requisitos do cargo, aos conteúdos programáticos, aos critérios de
aferição das provas e de aprovação para as etapas subsequentes.

16.37 Quaisquer alterações nas datas e locais de realização
das provas de cada etapa previstos no Edital serão comunicados aos
candidatos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

16.38 O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no
momento do recebimento dos documentos para a posse, afixará 1
(uma) foto 3x4 do candidato no Cartão de Autenticação Digital -
CAD e, na sequência, coletará a assinatura do candidato e procederá
à autenticação digital no Cartão para confirmação dos dados digitais
e/ou assinaturas solicitadas no dia da realização das Provas.

16.39 Não será permitido ao candidato fumar durante a rea-
lização das provas, de acordo com a Lei Estadual n.º 5517, de 17 de
agosto de 2009.

16.40 O calendário com a data das provas e publicações
consta do Anexo VI deste Edital, estando sujeito a alterações.

16.41 Os casos omissos serão apreciados e julgados pela
Comissão do Concurso.

Desª MARIA DE LOURDES SALLABERRY

ANEXO I

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO DE-
FINITIVA E RESPECTIVOS PRAZOS DE VALIDADE

1- Requerimento solicitando a inscrição definitiva (modelo
anexo II);

2- cópia autenticada do documento oficial de identidade;
3- cópia autenticada da certidão de nascimento ou casa-

mento;
4- cópia autenticada do diploma de bacharel em Direito,

devidamente registrado no Ministério da Educação;
5- 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;

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

7- 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;

8- 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, válida por 180 dias;

9- folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil
Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos 5
(cinco) anos, válida por 90 dias;

10- os títulos elencados no item 11.4 do Edital;
11- declaração do candidato, com firma reconhecida, da qual

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

12- 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;
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