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13- certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com in-
formação sobre a situação do candidato advogado perante a ins-
tituição, válida por 90 dias.

Obs.: Além dos documentos acima elencados, o candidato
deverá preencher o formulário específico para "Sindicância da Vida
Pregressa/Investigação Social" (Anexo IV) e encaminhar com 1 foto
3x4 (três por quatro) cm recente.

ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA
EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA CO-

MISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBU-
NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.ª REGIÃO

N.º de Inscrição: ______________
Nome: _________________________________________.
RG n.º ______________________ órgão expedidor:

________________ data expedição ___/___/___.
OAB n.º: ____________________
CPF _______________________
Requer sua Inscrição Definitiva no Concurso Público para

Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do E. TRT da
1.ª Região, apresentando os seguintes documentos, nesta ordem:

( ) cópia autenticada do documento oficial de identidade;
cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casa-

mento;
( ) cópia autenticada do diploma de bacharel em Direito,

devidamente registrado no Ministério da Educação;
( ) 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;

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

( ) 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;

( ) 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;

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

( ) os títulos elencados no item 11.4 do Edital;
( ) 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;

( ) 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;

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

O requerente assume integral responsabilidade pelas infor-
mações aqui feitas, afirmando que são expressão da verdade.

Nestes termos,
Pede deferimento,
_______________, _____de _____________de ________.
___________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO III

ATIVIDADES JURÍDICAS DESENVOLVIDAS
Nome do candidato:________________________________
Número de Inscrição:________________
PERÍODO: _____________ATIVIDADE: ______________
ÓRGÃO/EMPRESA: _______________________________
AUTORIDADE COM QUEM TRABALHOU: __________
ENDEREÇO:______________________________________
BAIRRO:_______________ CIDADE:_________________
UF:______CEP:___________ FONE:__________________
PERÍODO: _____________ATIVIDADE: ______________
ÓRGÃO/EMPRESA: _______________________________
AUTORIDADE COM QUEM TRABALHOU: __________
ENDEREÇO:_____________________________________
BAIRRO:_______________ CIDADE:_________________
UF:______CEP:___________ FONE:__________________
PERÍODO: _____________ATIVIDADE: ______________
ÓRGÃO/EMPRESA: _______________________________
AUTORIDADE COM QUEM TRABALHOU:

___________
ENDEREÇO:_____________________________________
BAIRRO:_______________ CIDADE:_________________
UF:______CEP:___________ FONE:__________________
Rio de Janeiro, ______ de ______________ de

__________.
______________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO IV

(FOTO 3X4)
FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA SINDICÂNCIA DA

VIDA PREGRESSA/ INVESTIGAÇÃO SOCIAL ( item 9.1, Terceira
Etapa do Edital)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CAR-
GOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO

DADOS PESSOAIS
Nome_______________________________
Nome_______________________________
Apelido__________________Data de Nascimento

(dd/mm/aaaa)___/____/_____
Nacionalidade__________Naturalidade___________UF___
Nome do Pai______________________
Nome da Mãe__________________
Estado civil CPF_________________
Cônjuge_______________________
Título de Eleitor_______Zona_______Seção_______UF___
Identidade_______Órgão expedidor_______Data de expedi-

ção___/___/___
Situação Militar (Carta Patente, Reservista, Alistamento ou

Dispensa)____________N.º Expedidor________Data___/____/_____
ENDEREÇO ATUAL
Logradouro_______________________________________
Número____Complemento__________Bairro____________
DDD - tel. Residencial____________DDD - tel. Comer-

cial____________DDD - tel. Celular____________
Cidade____________UF____Período de residência

(mês/ano) ____/_____
ENDEREÇOS ANTERIORES
Logradouro (1) ___________________________________
Número____Complemento__________Bairro____________
DDD - tel. Residencial____________DDD - tel. Comer-

cial____________DDD - tel. Celular____________
Cidade____________UF____Período de residência

(mês/ano) ____/_____
Logradouro (2) ____________________________
Número____Complemento__________Bairro____________
DDD - tel. Residencial____________DDD - tel. Comer-

cial____________DDD - tel. Celular____________
Cidade_______UF__Período de residência (mês/ano)

__/___
DADOS SOBRE EMPREGO
EMPREGO ATUAL
Empregador__________________
Cargo, Função, Atividade_____________
Endereço____________________
Bairro_______________Cidade_________________
UF____DDD - telefone_______Período (mês/ano) ___/___
EMPREGOS ANTERIORES
Empregador (1) __________________
Cargo, Função, Atividade_____________
Endereço____________________
Bairro_______________Cidade_________________
UF____DDD - telefone_______Período (mês/ano) ___/___
Empregador (2) __________________
Cargo, Função, Atividade_____________
Endereço____________________
Bairro_______________Cidade_________________
UF____DDD - telefone_______Período (mês/ano) ___/___
Empregador (3) __________________
Cargo, Função, Atividade_____________
Endereço____________________
Bairro_______________Cidade_________________
UF____DDD - telefone_______Período (mês/ano) ___/___
ENSINO SUPERIOR
Nome do estabelecimento de ensino

(1)_________________
Curso_____________________________
Endereço____________________________
Cidade____________UF____Período (mês/ano) ____/_____
Nome do estabelecimento de ensino (2)

_________________
Curso_____________________________
Endereço____________________________
Cidade____________UF____Período (mês/ano) ____/_____
Nome do estabelecimento de ensino (3)

_________________
Curso_____________________________
Endereço____________________________
Cidade_________________UF____Período (mês/ano)

____/_____
ANTECEDENTES
As respostas às perguntas a seguir são de preenchimento

obrigatório
Já foi preso temporária ou preventivamente? ( )Sim ( )Não
Já foi preso por decisão transitada em julgado? ( )Sim (

)Não
Respondeu ou responde a Inquérito Policial? ( )Sim ( )Não
Respondeu ou responde a Inquérito Policial na Justiça Mi-

litar Estadual? ( )Sim ( )Não
Respondeu ou responde a Inquérito Policial na Justiça Mi-

litar Federal? ( )Sim ( )Não
Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Fe-

deral? ( )Sim ( )Não
Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Es-

tadual ou Distrital? ( )Sim ( )Não
Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Elei-

toral? ( )Sim ( )Não

Foi beneficiado pela Lei n.º 9.099/95 e/ou pela Lei n.º
10.259/01 (que dispõem sobre infrações penais de menor potencial
ofensivo ou suspensão do processo)? ( )Sim ( )Não

Responde ou respondeu a Ação Civil? ( )Sim ( )Não
Em caso positivo, indique o local, a data, e o motivo (n.º do

inquérito, do Processo, Vara Criminal, Vara Cível, Tribu-
nal)__________________

Possui títulos protestados? ( )Sim ( )Não
Na hipótese de ocupar ou de ter ocupado cargo público nas

esferas municipal, estadual, distrital ou federal, responda às seguintes
p e rg u n t a s :

Respondeu a Sindicância Disciplinar, a Inquérito Adminis-
trativo ou a Processo Administrativo Disciplinar? ( )Sim ( )Não

Responde a Sindicância Disciplinar, a Inquérito Adminis-
trativo ou a Processo Administrativo Disciplinar? ( )Sim ( )Não

Em caso positivo, indique o local, a data, e o motivo (n.º do
procedimento ou do processo administrativo discipli-
nar)_________________

DADOS BANCÁRIOS
Banco/Agência/Conta-corrente
1_____________/________________/_______________
2_____________/________________/_______________
3_____________/________________/_______________
4_____________/________________/_______________
Relacione o(s) clube(s) recreativo(s) que frequenta ou a que

é associado; entidades de classe, partido político ou sindicato aos
quais é filiado:

1___________________
2___________________
3___________________
4___________________
Você tem vícios? Quais? (fumo, bebidas, outros)
1___________________
2___________________
3___________________
Você é usuário, mesmo que eventual, de algum tipo de dro-

ga? Qual? (maconha, cocaína, anfetaminas, barbitúricos etc.)
1___________________
2___________________
3___________________
Qual a sua opinião a respeito das dro-

gas?__________________________
Por que pretende ingressar na carreira da Magistratura?

_______________________________
Declaro, sob as penas da lei, inseridas no art. 299 do CPB,

que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras e que não
omiti nenhum fato que impossibilite o meu ingresso no Tribunal
Regional do Trabalho da 1.ª Região, como Juiz Substituto da Justiça
do Trabalho. Outrossim, autorizo a Comissão do Concurso da Ma-
gistratura do TRT da 1.ª Região a verificar as informações prestadas
e a constatar se possuo conduta irrepreensível e idoneidade moral
inatacável para exercer o cargo pretendido.

________, de___________________ de __________.
___________________________________________
Assinatura
Obs.: Formulário a ser entregue na Inscrição Definitiva.

ANEXO V

PROGRAMA PARA CONCURSO DE JUIZ DO TRABA-
LHO SUBSTITUTO

De acordo com o Anexo II e Anexo VI da Resolução Ad-
ministrativa n.º 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça

DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
1. Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, na-

tureza, funções, autonomia.
2. Fundamentos e formação histórica do Direito do Trabalho.

Tendências atuais do Direito do Trabalho. Flexibilização. Desregu-
lamentação.

3. Fontes formais do Direito do Trabalho. Conceito, clas-
sificação e hierarquia. Conflitos e suas soluções.

4. Hermenêutica: interpretação, integração e aplicação do
Direito do Trabalho. Métodos básicos de exegese. O papel da eqüi-
dade. Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço. Re-
vogação. Irretroatividade. Direito adquirido.

5. Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitu-
cionais do Direito do Trabalho. Distinção entre princípio e norma.

6. Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões
de Conciliação Prévia.

7. Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da
relação empregatícia: elementos componentes; natureza jurídica.

8. Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, even-
tual, temporário, avulso. Portuário. Lei n.º 8.630/93. Estágio. Co-
operativas de mão de obra. Contratos de trabalho por equipe.

9. Empregado: conceito, caracterização. Altos empregados:
trabalhadores intelectuais, exercentes de cargos de confiança. Os di-
retores e os sócios. Mãe social. Índios. Aprendiz. Empregado do-
méstico.

10. Empregador: conceito, caracterização. Cartório não ofi-
cializado. Empresa e estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de
empregadores. Consórcio de empregadores. Situações de responsa-
bilização empresarial.

11. Trabalho rural: empregador, empregado e trabalhador ru-
ral. Normas de proteção ao trabalhador rural.

12. Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita
e ilícita. Trabalho temporário. Entes estatais e terceirização. Res-
ponsabilidade na terceirização.

13. Contrato de emprego: denominação, conceito, classifi-
cação, caracterização. Trabalho voluntário. Morfologia do contrato.
Elementos integrantes: essenciais, naturais, acidentais.
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