
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ (TRE/PA) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS EFETIVOS DE  

NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
EDITAL N.º 3/2006 – TRE/PA, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ torna pública a retificação dos 

subitens 6.2, 6.2.1, 6.4, 7.3 e 9.2 do Edital n.º 1/2006 – TRE/PA, de 9 de novembro de 2006, publicado no Diário 
Oficial da União, que passam a ter a redação a seguir especificada.  
 
6.2 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Judiciário terão a duração de 5 horas e 30 
minutos e serão aplicadas no dia 4 de fevereiro de 2007, no turno da manhã. 
6.2.1 As provas objetivas para o cargo de Técnico Judiciário terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 4 
de fevereiro de 2007, no turno da tarde . 
 
6.4 Os locais e os horários de realização das provas serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/trepa2006, nas datas prováveis de 24 ou 25 de 
janeiro de 2007. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 
das provas e o comparecimento no horário determinado. 
 
7.3 A prova prática de apanhamento taquigráfico, de caráter eliminatório, realizar-se-á exclusivamente pelo 
processo manual, a lápis ou caneta esferográfica. O candidato empregará o método taquigráfico de sua escolha, 
devendo trazer, nos dias de prova, bloco de papel, lápis ou caneta esferográfica. 
 
9.2 Respeitados os empates na última posição e a reserva de vagas aos candidatos que se declararam portadores de 
deficiência, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aos cargos de Analista Judiciário, exceto ao cargo 
de Analista Judiciário – área: Administrativa – especialidade: Contabilidade, aprovados nas provas objetivas e 
classificados em até dez vezes número de vagas previsto neste edital para cada cargo/área/especialidade e as provas 
discursivas dos candidatos ao cargo de Analista Judiciário – área: Administrativa – especialidade: Contabilidade 
aprovados nas provas objetivas e classificados até a 20.ª posição. 
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