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VII -graduação em qualquer curso superior reconhecido ou
curso regular de preparação à Magistratura ou ao Ministério Público,
com duração mínima de 1 (um) ano, carga horária mínima de 720
(setecentas e vinte) horas-aula, frequência mínima de setenta e cinco
por cento (75%) e nota de aproveitamento - 0,05;

VIII -curso de extensão sobre matéria jurídica de mais de
cem (100) horas-aula, com nota de aproveitamento ou trabalho de
conclusão de curso e frequência mínima de setenta e cinco por cento
(75%) - 0,05;

IX -publicação de obras jurídicas:
a)livro jurídico de autoria exclusiva do candidato com apre-

ciável conteúdo jurídico - 0,25;
b)artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou

revista jurídica especializada, com conselho editorial, de apreciável
conteúdo jurídico - 0,10;

X -láurea universitária no curso de Bacharelado em Direito -
0,05;

XI -participação em banca examinadora de concurso público
para o provimento de cargo da magistratura, Ministério Público, Ad-
vocacia Pública, Defensoria Pública ou de cargo de docente em ins-
tituição pública de ensino superior - 0,25;

XII -exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das atri-
buições de conciliador nos juizados especiais, ou na prestação de
assistência jurídica voluntária - 0,05;

12.3.De acordo com o gabarito previsto para cada título, os
membros da Comissão de Concurso atribuirão ao candidato nota de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, sendo esta a nota máxima, ainda que a
pontuação seja superior.

12.4.Não constituirão títulos:
I - a simples prova de desempenho de cargo público ou

função eletiva;
II - trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do can-

didato;
III - atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa con-

duta profissional;
IV -certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza,

quando a aprovação do candidato resultar de mera frequência;
V - trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de re-

cursos, etc.).
12.5.Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado da

avaliação dos títulos no Diário Oficial da União, o candidato poderá
requerer vista e apresentar recurso.

XIII - DA CLASSIFICAÇÃO
13.As notas referentes às provas escritas da segunda etapa do

concurso serão apresentadas pelos examinadores, em sobrecartas fe-
chadas, segundo a ordem de numeração da respectiva entrega pelos
candidatos à Secretária da Comissão de Concurso, e deverão ser
atribuídas individualmente, por examinador, em relação a cada prova,
podendo oscilar de 0 (zero) a 10 (dez), em números inteiros.

13.1.Concluída a correção de cada prova por todos os exa-
minadores, a Comissão Examinadora, em sessão pública, abrirá os
envelopes. A Secretária apurará, então, as médias das notas con-
feridas aos candidatos pelos examinadores, as quais poderão ser fra-
cionadas, sendo proclamado o resultado da prova.

13.2.É vedado, a qualquer título, o arredondamento de mé-
dias, inclusive da média final.

13.3.Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e
identificados os candidatos que lograram classificar-se, o presidente
da Comissão de Concurso fará publicar edital com relação dos ha-
bilitados a submeterem-se à segunda etapa do certame.

13.4.A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à
ordem decrescente da média final, observada a seguinte pondera-
ção:

I - da prova objetiva seletiva: peso 1;
II - da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para cada

prova;
III - da prova oral: peso 2;
IV - da prova de títulos: peso 1.
14.4.1. Em nenhuma hipótese, haverá arredondamento de

nota, desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações de
cada etapa do certame.

13.5.A média final, calculada por média aritmética ponde-
rada que leve em conta o peso atribuído a cada prova, será expressa
com 3 (três) casas decimais.

13.6.Considerar-se-á aprovado para provimento do cargo o
candidato que for habilitado em todas as etapas do concurso.

13.6.1. Em caso de empate, terá preferência, na ordem de
classificação, o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº
10.741/03.

13.6.2. Persistindo o empate, prevalecerá a seguinte ordem
de notas:

I - a das duas provas escritas somadas;
II - a da prova oral;
III - a da prova objetiva seletiva;
IV - a da prova de títulos.
13.6.3. Remanescendo candidatos empatados com menos de

60 anos, terá preferência o candidato de idade mais avançada.
13.7.Ocorrerá eliminação do candidato que:
I - não obtiver classificação, observado o redutor previsto no

item 7.8, ficando assegurada a classificação dos candidatos empatados
na última posição de classificação;

II - for contraindicado na terceira etapa;
III - não comparecer à realização de qualquer das provas

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

13.8.A relação dos candidatos que não lograrem aprovação
em qualquer das provas não será divulgada.

13.9.A Comissão de Concurso enviará a relação dos can-
didatos aprovados, segundo a ordem de classificação, ao E. Órgão
Especial, para efeito de homologação e proclamação do resultado
final do concurso, em sessão pública, anunciada pelo Diário Oficial
da União.

13.10.Os candidatos nomeados deverão participar do Curso
de Iniciação Funcional em Brasília, organizado pela Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENA-
MAT, conforme dispõe a RA nº 1140/2006 do C. Tribunal Superior
do Trabalho.

XIV - DOS RECURSOS
14.O gabarito oficial da prova objetiva será publicado, no

máximo, 3 (três) dias após a realização da prova, no Diário Oficial da
União e no endereço eletrônico do Tribunal (http://por-
tal.trt15.jus.br/concursos).

14.1.Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado do
gabarito da prova objetiva seletiva, o candidato poderá apresentar
recurso dirigido à Comissão Examinadora.

14.1.1. O recurso deverá ser entregue na sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região (Protocolo Administrativo - Rua
Barão de Jaguara, 901, 2º andar - Campinas-SP), durante o horário de
atendimento ao público ou encaminhados por meio do correio ele-
trônico concursos@trt15.jus.br (até às 18 h. do prazo final), não se
admitindo nenhuma outra forma.

14.1.2. O candidato deverá apresentar um recurso para cada
uma das questões que pretenda impugnar, conforme Anexo VII;

14.1.3. É necessário fazer a identificação do candidato;
14.1.4. Sendo apresentado o recurso por correio eletrônico,

deverá ser feito somente por anexo em arquivo no formato PDF. A
nomenclatura do arquivo deverá conter o nome completo do can-
didato e o número da questão impugnada.

14.2.Não caberá nenhum outro recurso contra a decisão da
Comissão Examinadora.

14.3.Se do exame de recursos resultar anulação de questão
integrante de prova, a pontuação correspondente a essa questão será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recor-
rido.

14.4.A fundamentação constitui pressuposto para o conhe-
cimento do recurso, devendo o candidato ser claro, consistente e
objetivo. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente
indeferido. Recursos cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora
também serão preliminarmente indeferidos.

14.5.Apurados os resultados das provas escritas, o Presidente
da Comissão de Concurso publicará edital com relação dos candidatos
que tiveram obtido, em cada uma, média igual ou superior a 6
(seis).

14.6.Nos dois dias seguintes à publicação no Diário Oficial
da União dos resultados das provas escritas discursiva e de sentença,
o candidato poderá requerer vista das provas e, em igual prazo, a
contar do término do termo de vista, apresentar recurso, sem efeito
suspensivo.

14.6.1.O pedido de vista e o recurso deverão ser entregues na
sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Protocolo
Administrativo - Rua Barão de Jaguara, 901, 2º andar - Campinas-
SP), durante o horário de atendimento ao público, ou encaminhados
por meio do correio eletrônico concursos@trt15.jus.br não se ad-
mitindo nenhuma outra forma.

14.6.2.O direito é somente à vista, não abrangendo a ob-
tenção de cópia por qualquer meio.

14.6.3.O candidato identificará somente a petição de inter-
posição, vedada qualquer identificação nas razões do recurso, sob
pena de não conhecimento do recurso.

14.6.4.A fundamentação é pressuposto para o conhecimento
do recurso, cabendo ao candidato, em caso de impugnar mais de uma
questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma
destacada, para cada questão recorrida.

14.6.5.Serão aceitos pedidos de vista por procuração.
14.7.A Comissão Examinadora, convocada especialmente pa-

ra julgar os recursos, reunir-se-á em sessão pública e, por maioria de
votos, decidirá pela manutenção ou pela reforma da decisão recor-
rida.

14.7.1. Cada recurso será distribuído por sorteio e, alter-
nadamente, a um dos membros da Comissão, que funcionará como
relator, vedado o julgamento monocrático.

14.8. A Comissão Examinadora constitui única instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não ca-
berão recursos adicionais.

14.9.É irretratável em nível recursal a nota atribuída pela

Comissão Examinadora na prova oral.

14.10.Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado

da avaliação da prova de títulos, o candidato poderá requerer vista e

apresentar recurso.

XV- DO PROGRAMA

15.O programa e respectivo conteúdo programático é o cons-

tante nos Anexos I e II.

XVI- DISPOSIÇÕES GERAIS

16.O Concurso será válido pelo prazo de 02 (dois) anos,

contados da data de publicação da homologação do resultado final do

concurso, podendo ser prorrogado uma única vez, no máximo por

igual prazo, a critério exclusivo do E. Órgão Especial do TRT da 15ª

Região.

16.1.Qualquer candidato inscrito ao concurso poderá impug-

nar o respectivo edital, em petição escrita e fundamentada endereçada

ao Presidente da Comissão de Concurso, no prazo de 5 (cinco) dias

após o término do prazo para a inscrição preliminar ao concurso, sob

pena de preclusão.

16.2.A Secretária do Concurso lavrará atas de todos os atos

praticados, mantendo sob sua guarda a documentação relativa ao

evento, até que, mediante despacho do Presidente da Comissão, seja

recolhida, oportunamente, ao arquivo do Tribunal.

16.3.O candidato não poderá realizar a inscrição preliminar

por via postal, fax, ou de qualquer outro mecanismo diferente do

previsto no Capítulo II.

16.4.A identificação do candidato em sala de prova será feita

por meio da apresentação de um dos seguintes documentos originais:

Cédula Oficial de Identidade, Carteira expedida pela O.A.B., Carteira

de Trabalho e Previdência Social, CNH ou Carteira Funcional de

órgão público.

16.5.A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada

no momento de romper-se o lacre dos malotes, mediante termo for-

mal e na presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos nos locais de

realização da prova.

16.6.As datas dos eventos iniciais são as previstas no cro-

nograma constante deste Edital e estão sujeitas a alterações.

16.6.1. Caso haja alguma alteração de data, horário e/ou

local de realização das provas, o candidato será comunicado com

antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

16.7.O ato de se inscrever no Concurso é de absoluta res-

ponsabilidade do candidato, para efeito de comprovar posteriormente

o Bacharelado em Direito e a experiência de, no mínimo, três anos de

atividade jurídica.

16.8.Os casos omissos ou duvidosos serão apreciados e jul-

gados pela Comissão de Concurso.

Des. FLAVIO ALLEGRETTI DE CAMPOS COOPER

ANEXO I

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.
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