
 
 

ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR                              
 

EXM.ª SRA. DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA JUIZ 

DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRT DA 22ª REGIÃO 
NOME: 
 
FILIAÇÃO: 
 
DATA DE NASCIMENTO: NATURAL DE: UF: 

 
NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL: IDADE: 

 
INDENT. N.º 
 

OAB N.º CPF N.º 

DIPLOMADO PELA: 
 
DATA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA: 
 

PROFISSÃO: 

N.º E DATA DO REGISTRO DO DIPLOMA NO MEC: 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
BAIRRO: 
 

CIDADE: CEP: TEL:(      ) 

ENDEREÇO PROFISSIONAL: 
 
BAIRRO: 
 

CIDADE: CEP.: TEL:(      ) 

Requer sua inscrição preliminar no Concurso para Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 22ª Região, declarando: 

a) que é brasileiro (art. 12 da Constituição da República); 
b) que é diplomado em Direito, mencionando o nome do estabelecimento, a data da expedição, número e data do respectivo 

registro; 
c) que se acha quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e do serviço militar; 
d) que goza de boa saúde; 
e) que não registra antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) que não sofreu, no exercício da advocacia ou função pública, penalidade por prática de atos desabonadores ; 
g)  que conhece e está de acordo com as instruções reguladoras deste Concurso, baixadas pelo Colendo T.S.T., mediante a 

Resolução Administrativa n.º 907/2002, publicada no Diário da Justiça da União, em 03/12/2002, e republicada por 
determinação das Resoluções Administrativas nº 965/2003, 1.046/2005 e 1.079/2005, também do TST,  e pelo Edital do 
referido concurso. 

Declara, ainda, que se compromete a prestar todas as informações que lhe forem solicitadas pela Comissão do 
Concurso, obrigando-se, também, a submeter-se oportunamente aos exames médicos e laboratoriais exigidos, os quais 
sabe serem eliminatórios. O (A) requerente também concorda, expressamente, que o despacho deferitório da inscrição 
possa ser reexaminado a qualquer momento e, se for o caso, cancelado pela Comissão do Concurso. 

Portador de deficiência. 

E, por último, assume integral responsabilidade pelas declarações aqui feitas, afirmando que são expressão da verdade.

Nestes Termos, 
Pede Deferimento, 
Teresina, __________ de ___________________________ de 2006. 
 

_______________________________________ 
[assinatura do candidato(a) ou procurador(a)] 

 


