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9.4.Durante a realização das provas não será permitido o
empréstimo de qualquer material (inclusive borracha, lápis, caneta
etc), e a utilização de régua de cálculo, máquinas calculadoras e/ou
similares.

9.5.É expressamente proibida, durante a realização da prova
objetiva seletiva, a consulta a qualquer material, livros, códigos e
legislação em geral. A transgressão importará em eliminação do can-
didato no ato.

9.6.É permitida a consulta, durante a realização das provas
escritas da segunda etapa, de publicações de textos legais, sem co-
mentários ou notas explicativas, sendo certo que o material a ser
utilizado será inspecionado antes do início das provas pelos Juízes
Presidentes de Sala.

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

9.8.As questões serão entregues aos candidatos já impressas,
não se permitindo esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o
modo de resolvê-las.

9.9.A correção das provas dar-se-á sem identificação do no-
me do candidato.

9.10.Será considerado aprovado na segunda etapa do con-
curso o candidato que obtiver média mínima 6 (seis) em cada uma
das provas escritas.

9.11.É vedado o ingresso de candidato em local de prova
portando arma e/ou utilizando aparelhos eletrônicos (telefone celular,
bip, walkman, receptor, gravador, palm top, pager, relógio digital e
analógico, máquina fotográfica ou similares). A transgressão impor-
tará em eliminação sumária do candidato, mesmo após o início das
provas.

9.11.1.Os pertences pessoais, inclusive telefone celular, fi-
carão retidos durante todo o período de permanência dos candidatos
em sala, não se responsabilizando o TRT por perdas ou extravios
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles cau-
sados.

9.11.2.Não será permitido, durante a realização das provas, o
uso de equipamentos mecânicos, eletrônicos ou ópticos que permitam
o armazenamento ou a comunicação de dados, informações ou si-
milares.

9.12.Será eliminado do Concurso o candidato que proceder
com improbidade, indisciplina, falta de decoro ou que adotar com-
portamento incorreto ou descortês para com qualquer dos exami-
nadores, seus auxiliares ou autoridades presentes.

9.13.Por motivo de segurança, o Tribunal reserva-se o direito
de fazer revista pessoal por meio da utilização de detectores de
metais.

9.14.Acarretará a eliminação do concurso, sem prejuízo das
sanções legais pertinentes, o candidato que:

a)burlar ou tentar burlar a quaisquer das normas definidas
neste edital e/ou em outros relativos ao concurso, nos comunicados
e/ou nas instruções constantes de cada prova;

b)for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a exe-
cução de quaisquer provas;

c)comunicar-se ou tentar comunicar-se por via oral, escrita
ou por qualquer outro meio com outra pessoa, durante a aplicação de
prova;

d)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento inadequado;

e)fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não
os permitidos;

f)afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal;

g)ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-
Respostas;

h)praticar falsidade ideológica a qualquer momento do con-
curso;

i)proceder à falsa identificação pessoal;
j)a qualquer tempo e por qualquer meio probatório, tenha se

utilizado de meio ilícito para obter aprovação própria ou de ter-
ceiros.

X- DA TERCEIRA ETAPA DO CONCURSO
DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
10.Os candidatos aprovados na segunda etapa do concurso

estarão aptos a solicitar inscrição definitiva, mediante requerimento
dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso (Anexo V) acom-
panhado do formulário constante do Anexo VI deverá ser instruído
com:

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

b)cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, de-
vidamente registrado pelo 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 (da União e do Estado/Dis-
trito Federal) 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)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;

i)formulário fornecido pela Comissão de Concurso (Anexo
V), em que o candidato especificará as atividades jurídicas desem-
penhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação
bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada
um dos períodos de prática profissional, discriminados em ordem
cronológica;

j)certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com infor-
mação sobre a situação do candidato advogado perante a institui-
ção;

k)os títulos definidos no Capítulo XII.
10.1.Os documentos exigidos para a inscrição definitiva de-

verão ser entregues na Secretaria da Comissão de Concurso ou en-
viados por SEDEX até a data limite fixada no cronograma do con-
curso, comprovada pelo carimbo dos Correios.

10.2.Somente será computada a atividade jurídica exercida
após a obtenção do grau de bacharel em Direito.

10.2.1. Considera-se atividade jurídica aquela exercida, com
exclusividade, por bacharel de direito; o exercício de cargos, em-
pregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exijam a
utilização preponderante de conhecimento jurídico, o exercício de
cargo, emprego ou função pública exclusivo de bacharel em direito,
com atividades eminentemente jurídicas, vedada a contagem do es-
tágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à colação de
grau.

10.2.2. São também consideradas atividade jurídica:
I -o exercício da função de conciliador junto a tribunais

judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados es-
peciais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas
mensais e durante 1 (um) ano ou mais;

II -o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na
composição de litígios.

10.2.3. A comprovação da atividade jurídica deverá ser rea-
lizada:

10.2.3.1. Como advogado, inclusive voluntário, desconside-
rando-se estágio acadêmico, mediante certidão expedida por cartórios
ou secretarias judiciais atestando a participação anual mínima em
cinco atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas.

10.2.3.2. Nos demais casos, mediante certidão ou declaração
circunstanciada fornecida pelo órgão ou entidade competente, indi-
cando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que
exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, sob as
penas da lei.

10.3.Caberá à Comissão de Concurso, em decisão funda-
mentada, analisar os documentos elencados no item 10.

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

DOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E
PSICOTÉCNICO

10.5Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições
de higidez física e mental do candidato. O exame psicotécnico ava-
liará as condições psicológicas do candidato.

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

10.7.O não-comparecimento do candidato, nos dias desig-
nados para apresentação dos exames de sanidade física e mental e
psicotécnico, acarretará o indeferimento da inscrição definitiva e a
sua eliminação no concurso.

10.8.Os exames de que trata este item não poderão ser rea-
lizados por profissionais que tenham parente até o terceiro grau den-
tre os candidatos.

DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVES-
TIGAÇÃO SOCIAL

10.9.Compete à Comissão de Concurso a realização da sin-
dicância da vida pregressa e investigação social dos candidatos à vista
dos documentos mencionados no item 10, letras "a" a "j".

10.10.O Presidente da Comissão de 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.

XI- DA QUARTA ETAPA DO CONCURSO
11.A quarta etapa do concurso consistirá na realização de

prova oral, de caráter eliminatório e classificatório.
11.1.Na prova oral, o candidato discorrerá e responderá a

perguntas da Comissão Examinadora, a juízo desta, em ato público,
na sede do Tribunal, sobre ponto do programa sorteado, em sessão
pública, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

11.2.Haverá registro em gravação audiovisual ou por qual-
quer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução.

11.3.O programa da prova oral abrange as disciplinas con-
cernentes à segunda etapa do concurso (Capítulo VIII do Edital).

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

11.5.A Comissão de Concurso realizará, em sessão pública, o
sorteio do ponto para cada grupo, com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas da prova.

11.6.Para efeito de sorteio, a Comissão Examinadora deverá
divulgar a relação de pontos no site do Tribunal, com antecedência de
até 5 (cinco) dias.

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

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

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

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

11.10.1. Os resultados serão divulgados em sessão pública
até 48 horas após o término da prova oral.

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

XII- DA QUINTA ETAPA DO CONCURSO
12.Após a publicação do resultado da prova oral, a Comissão

de Concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.
12.1.A comprovação dos títulos far-se-á no momento da ins-

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

12.1.1. Os títulos deverão ser entregues separadamente dos
documentos da inscrição definitiva.

12.1.2. É ônus do candidato produzir prova documental idô-
nea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo
para esse fim.

12.1.3. Para a comprovação prevista no subitem 12.2 (I, II,
III e V) somente serão aceitas certidões emitidas pelos órgãos cor-
respondentes.

12.2.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 - 1,75;
- acima de 3 (três) anos - 2,0;
b)Pretor, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia-

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 Muni-
cípios:

- até 3 (três) anos - 1,25;
- acima de 3 (três) anos - 1,50;
II -exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo

período mínimo de 5 (cinco) anos:
a)mediante admissão no corpo docente por concurso ou pro-

cesso seletivo público de provas e/ou títulos - 0,75;
b)mediante admissão no corpo docente sem concurso ou

processo seletivo público de provas e/ou títulos 0,25;
III - exercício de outro cargo, emprego ou função pública

privativa de bacharel em Direito não previsto no inciso I, pelo pe-
ríodo mínimo de 1 (um) ano:

a)mediante admissão por concurso:
- até 3 (três) anos - 0,25;
- acima de 3 (três) anos - 0,50;
b)mediante admissão sem concurso:
- até 3 (três) anos - 0,10;
- acima de 3 (três) anos - 0,15;
IV -exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo de 3

(três) anos:
- até 5 (cinco) anos - 0,10;
- entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos - 0,15;
- acima de 8 (oito) anos - 0,20;
V -aprovação em concurso público, desde que não tenha sido

utilizado para pontuar no inciso I:
a)Judicatura (Juiz/Pretor), Ministério Público, Defensoria Pú-

blica, Advocacia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qual-
quer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios - 0,5;

b)outro concurso público para cargo, emprego ou função
privativa de bacharel em Direito não constante do subitem V, "a" -
0,10;

VI -diplomas em Cursos de Pós-Graduação:
a)Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em

Ciências Sociais ou Humanas - 0,75;
b)Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em

Ciências Sociais ou Humanas - 0,5;
c)Especialização em Direito, na forma da legislação edu-

cacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta
(360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final
de curso - 0,25;
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