
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE  
JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 

EDITAL N.º 2/2006 – TRT/5.ª REGIÃO, DE 1.º DE AGOSTO DE 2006 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 5.ª REGIÃO 
– BAHIA e o CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA (CESPE/UnB) tornam público o novo período de inscrição preliminar no concurso público 
para provimento de vagas no cargo de Juiz do Trabalho Substituto, somente via Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/trt52006, das 10 horas do dia 16 de agosto de 2006 até as 
23 horas e 59 minutos do dia 17 de setembro  de 2006, observado o horário oficial de Brasília/DF, com 
o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU COBRANÇA) até o dia 18 de setembro de 2006, 
bem como do período para entrega ou envio dos laudos médicos e/ou do Formulário de Pedido de 
Inscrição Preliminar a que se referem os subitens 2.2, 4.9.2 e 4.9.11 do Edital n.º 1/2006 – TRT/5.ª 
Região, de 21 de junho de 2006, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União, até o dia 18 de 
setembro de 2006. 

 
Torna pública, ainda, a retificação dos subitens 1.3, 4.2, 4.5, 4.9.2, 4.9.2.1, 4.9.11, 4.9.11.1, 

5.2, 5.2.1, 5.3 e 11.10 do Edital n.º 1/2006 – TRT/5.ª Região, de 21 de junho de 2006, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
 
1.3 O concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de 17 vagas no cargo, resguardando a 
proporcionalidade das vagas aos portadores de deficiência, de acordo com o que dispõe o subitem 2.1. 
Registre-se que, além das vagas acima mencionadas, estão reservadas 8 vagas, por decisão judicial e 
administrativa, a candidatos de concurso público anterior para ingresso na Magistratura do Trabalho do 
TRT da 5.ª Região, autorizado pela Resolução Administrativa (RA) TRT5 n.º 077/2004, cujo edital foi 
publicado em 2005. 
 
4.2 Será admitida a inscrição preliminar exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/trt52006, solicitada no período entre 10 horas do dia 16 de agosto de 
2006 e 23 horas e 59 minutos do dia 17 de setembro de 2006, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 
 
4.5 O pagamento da taxa de inscrição preliminar deverá ser efetuado até o dia 18 de setembro de 2006. 
 
4.9.2 Após a inscrição preliminar via Internet, o candidato deverá obrigatoriamente entregar o 
Formulário de Pedido de Inscrição Preliminar, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/trt52006, devidamente preenchido e assinado, até o dia 18 de 
setembro de 2006, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF 
I) – Campus Universitário de Ondina, Avenida Ademar de Barros – Ondina, Salvador/BA, juntando a este 
os documentos a que se refere o subitem 4.9.2.1.1 e, se for o caso, o subitem 4.9.2.1.1.1.  
4.9.2.1 O candidato poderá, ainda, encaminhar o formulário e os documentos referidos no subitem 
anterior via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 18 de setembro de 2006, para a Central de 



Atendimento do CESPE/UnB – Concurso TRT/5.ª Região (inscrição preliminar), Campus Universitário 
Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970. 
 
4.9.11 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição preliminar, os recursos especiais 
necessários e, ainda, enviar, até o dia 18 de setembro de 2006, impreterivelmente, via SEDEX, para a 
Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso TRT/5.ª Região (laudo médico), Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, laudo médico (original ou cópia simples) que justifique o 
atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. A solicitação de condições especiais será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
4.9.11.1 O laudo médico referido no subitem 4.9.11 poderá, ainda, ser entregue, até o dia 18 de setembro 
de 2006, das 8 horas às 19 horas (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na 
Central de Atendimento do CESPE/UnB (laudo médico), localizada na Universidade de Brasília, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, 
Brasília/DF. 
 
5.2 A prova escrita objetiva P1 terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 4 de novembro de 2006, 
no turno da tarde .  
5.2.1 A prova escrita objetiva P2 terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 5 de novembro de 
2006, no turno da manhã. 
5.3 Os locais e os horários de realização das provas escritas objetivas serão publicados no Diário Oficial 
da União e no Diário Oficial da Justiça do Trabalho da 5.ª Região e divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/trt52006, nas datas prováveis de 25 ou 26 de outubro  de 
2006. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de provas e o 
comparecimento no horário determinado. 
 
11.10 Somente serão considerados os títulos obtidos até a data prevista para o término das inscrições 
preliminares, ou seja, até o dia 18 de setembro de 2006. 
 
 

DESEMBARGADOR  ROBERTO PESSOA 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região 

 
MAURO LUIZ RABELO 

Diretor-Geral do CESPE/UnB 


