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4.4.Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto n. 6.593,
de 02/10/2008, publicado no Diário Oficial da União de
03/10/2008.

4.4.1.Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o can-
didato que:

I -estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n. 6.135, de
26/06/2007;

II -for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto n. 6.135, de 26/06/2007.

4.5.A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento
específico contendo:

I - a indicação do Número de Identificação Social (NIS),
atribuído pelo CadÚnico

II - declaração de que atende à condição estabelecida no
inciso II do subitem 4.4.1 deste edital (Anexo IV).

4.6.As informações prestadas no requerimento de isenção
serão de inteira responsabilidade do candidato podendo, em caso de
falsidade, responder a qualquer momento, por crime contra a fé pú-
blica, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda,
o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n. 83.936, de
06/09/1979.

4.7.As inscrições com isenção de pagamento serão realizadas
exclusivamente via internet, no período de 04 a 13/02/2013.

4.8.Para solicitar a isenção do pagamento do valor da ins-
crição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://por-
tal.trt15.jus.br/concursos, durante o período indicado no item 4.7. e
efetuar a inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a se-
guir:

4.8.1.Anexar, obrigatoriamente, a imagem dos seguintes do-
cumentos digitalizados em formato JPG:

a)documento oficial de identificação (com foto e assinatura)
que comprove a nacionalidade brasileira;

b)foto colorida 3x4 datada há, no máximo, 12 meses;
c)declaração de que atende à condição estabelecida no inciso

II do subitem 4.4.1 (Anexo IV).
4.8.2.Preencher o requerimento específico e transmitir os da-

dos pela internet.
4.8.3.Imprimir o respectivo comprovante.
4.9.Não será concedida isenção de pagamento de taxa de

inscrição ao candidato que:
I - omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
II - fraudar e/ou falsificar documentação;
III - pleitear a isenção sem apresentar os comprovantes pre-

vistos no subitem 4.5.
4.10.Os pedidos de isenção serão analisados e julgados pela

Comissão de Concurso.
4.11.A relação dos pedidos de isenção deferidos e inde-

feridos será divulgada no dia 27/02/2013, no endereço eletrônico
http://portal.trt15.jus.br/concursos .

4.12.Não haverá recurso contra o indeferimento do reque-
rimento de isenção da taxa de inscrição.

4.13.Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção in-
deferidos e queiram participar do certame deverão efetuar o reco-
lhimento da taxa de inscrição conforme o item 4 e encaminhar o
comprovante digitalizado no formato JPG por e-mail (concur-
sos@trt15.jus.br) até o dia 05/03/2013.

V- DAS COMISSÕES
5.A Comissão de Concurso desempenhará as funções de Co-

missão Examinadora da prova de títulos.
5.1.As demais Comissões Examinadoras serão compostas por

três membros, dos quais dois indicados pela Comissão de Concurso
dentre juristas, juízes ou não, e um pela Seção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil de São Paulo.

5.2.Haverá igual número de membros suplentes, que poderão
ser convocados, independentemente de afastamento do titular, para
auxiliarem na elaboração, aplicação e correção das respectivas pro-
vas.

5.3.Compete à Comissão de Concurso designar as Comissões
Examinadoras para as provas da segunda e quarta etapas.

5.4.Os magistrados componentes das Comissões Examina-
doras de cada etapa, salvo prova oral, poderão afastar-se dos encargos
jurisdicionais por até 15 (quinze) dias, prorrogáveis, para a elaboração
das questões e correção das provas. O afastamento, no caso de mem-
bro de Tribunal, não alcança as atribuições privativas do Tribunal
Pleno ou do Órgão Especial.

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

5.5.1.Constituem também motivo de impedimento:
I - 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;

II - 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;

III - 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.

5.6.Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser
comunicados ao Presidente da Comissão de Concurso, por escrito, até
5 (cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos
inscritos no Diário Oficial da União.

5.7.Os candidatos poderão impugnar, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos, a
composição das Comissões do Concurso e Examinadoras, mediante
petição escrita dirigida ao Presidente da Comissão de Concurso.

5.8.A Comissão do Concurso e as Comissões Examinadoras
serão divulgadas oportunamente, dentro do prazo inicial da inscrição
p r e l i m i n a r.

VI- DAS ETAPAS DO CONCURSO
6.O concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo

com as seguintes etapas:
6.1.Primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter

eliminatório e classificatório;
6.2.Segunda etapa - duas provas escritas, de caráter elimi-

natório e classificatório;
6.3.Terceira etapa, de caráter eliminatório, com as seguintes

fases:
I - inscrição definitiva;
II - sindicância da vida pregressa e investigação social;
III - exame de sanidade física e mental;
IV - exame psicotécnico.
6.4.Quarta etapa - uma prova oral, de caráter eliminatório e

classificatório.
6.5.Quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter classi-

ficatório.
6.6.A participação do candidato em cada etapa ocorrerá ne-

cessariamente após habilitação na etapa anterior.
VII- DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
7.A prova objetiva seletiva versará sobre as matérias abaixo

discriminadas, agrupadas em três blocos:
Bloco I:Direito Individual e Coletivo do Trabalho;
Direito Administrativo;
Direito Penal.
Bloco II:Direito Processual do Trabalho;
Direito Constitucional;
Direito Civil;
Direito da Criança e do Adolescente.
Bloco III:Direito Processual Civil;
Direito Internacional e Comunitário
Direito Previdenciário;
Direito Empresarial.
7.1.A prova descrita no Capítulo 7 será realizada em um dia

para todos os candidatos e constará de 100 (cem) questões objetivas
de múltipla escolha, cada uma delas com 5 (cinco) alternativas, das
quais apenas 01 (uma) correta. A prova terá duração de 5 (cinco)
horas (em face da decisão no Procedimento de Controle Adminis-
trativo nº 0007631-73.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Jus-
tiça).

7.1.1. A prova objetiva será composta de 50 questões para as
disciplinas do Bloco I, 30 questões para as disciplinas do Bloco II e
20 questões para as disciplinas do Bloco III.

7.1.2. 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.

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

7.2.Na prova objetiva seletiva não será permitida a utilização
de nenhum material de consulta.

7.3.O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção da prova. Deverá ser utilizada caneta esferográfica de
tinta preta indelével, em plástico transparente. O preenchimento da
folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas con-
tidas neste edital e na folha de respostas. Em nenhuma hipótese
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

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

7.5.O candidato não poderá amarrotar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar sua folha de respostas, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de rea-
lização da leitura óptica.

7.6.O candidato é responsável pela conferência de seus dados
pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o número
de seu documento de identidade.

7.7.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 média final de 60% (sessenta por cento)
de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três
blocos.

7.8.Classificar-se-ão para a segunda etapa:
I -nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os

200 (duzentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o
julgamento dos recursos;

II -nos concursos que contarem com mais de 1.500 (mil e
quinhentos) inscritos, os 300 (trezentos) candidatos que obtiverem as
maiores notas após o julgamento dos recursos.

7.8.1.Todos os candidatos empatados na última posição de
classificação serão admitidos às provas escritas, mesmo que ultra-
passem o limite previsto nos incisos I e II do item 7.8.

7.8.2.O redutor previsto nos incisos I e II não se aplica aos
candidatos que concorram às vagas destinadas às pessoas portadoras
de deficiência, as quais serão convocadas para a segunda etapa do
certame em lista específica, desde que hajam obtido a nota mínima
exigida para todos os outros candidatos, sem prejuízo dos demais 200
(duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros classificados, conforme o
caso.

7.8.3.A apuração será feita por meio de leitura ótica.
VIII- DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO
8.A segunda etapa do concurso constará de duas provas

escritas.
8.1.A primeira prova escrita será discursiva e elaborada pela

respectiva Comissão Examinadora constando de:
8.1.1.Questões relativas a noções gerais de Direito e for-

mação humanística (Anexo II do Edital);
8.1.2.Questões sobre quaisquer pontos do programa (Anexo I

do Edital).
8.2.A segunda prova escrita constará de sentença trabalhista,

com base em proposição pré-elaborada e consistirá na solução ob-
jetiva de caso concreto e visará à avaliação do conhecimento es-
pecializado do candidato e do seu desempenho como julgador.

8.3.Em qualquer prova considerar-se-á também o conheci-
mento do vernáculo.

8.4.Durante a realização das provas previstas no item 8 será
permitida a consulta a textos legais sem comentários ou notas ex-
plicativas, vedada a utilização de obras doutrinárias, súmulas e orien-
tação jurisprudencial.

8.5.Nenhum candidato abrirá o caderno de prova antes que
sejam entregues os cadernos a todos os candidatos da sala.

8.6.As folhas de textos definitivos serão os únicos docu-
mentos válidos para a avaliação das provas escritas, que serão cor-
rigidas sem nenhuma identificação do nome do candidato. As folhas
para rascunho no caderno de provas são de preenchimento facultativo
e não valerão para tal finalidade.

8.7.Não haverá substituição das folhas de textos definitivos
por erro do candidato.

8.8.Nas provas escritas, é vedado ao candidato, sob pena de
nulidade da prova, inserir no corpo da prova o seu nome, assinatura
ou qualquer outra anotação ou sinal que o possa identificar.

IX- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
9.Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O

candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a rea-
lização da prova como justificativa de sua ausência. O não com-
parecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará de-
sistência do candidato e resultará na eliminação do Concurso Público.
A chegada com atraso aos locais de prova, em razão de imprevistos
sofridos pelo candidato, também resultará na eliminação do Con-
curso.

9.1.Iniciada a prova e no curso desta, o candidato somente
poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal.

9.1.1.É obrigatória a permanência do candidato no local por,
no mínimo, 1 (uma) hora.

9.1.2.Após o término da prova, o candidato não poderá re-
tornar ao recinto em nenhuma hipótese.

9.2.O tempo de duração de cada prova será de 4 (quatro)
horas, exceto a da primeira etapa que terá duração de 05 (cinco)
horas.

9.3.É proibido ao candidato comparecer no dia da prova em
trajes inadequados, recomendando-se uso de roupas que, dentro do
bom senso comum, sejam condizentes com a sobriedade de uma Casa
de Justiça.
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