
DATA, LOCAL E HORÁRIO DA 1ª PROVA  

O Presidente da Comissão do XXI Concurso para Ingresso na Magistratura do 
Trabalho da 15ª Região comunica a todos os candidatos inscritos que a Prova de 
Conhecimentos Gerais de Direito realizar-se-á em datas, locais e horários abaixo 
relacionados:  

DIA 10.06.2006 às 13:00 horas (sábado) 
DIA 11.06.2006 ás 09:00 horas (domingo)  

LOCAL: PUC-CAMPINAS – CAMPUS CENTRAL - Rua Marechal Deodoro, 
1099 – Centro - Campinas - S.P. 

Os candidatos deverão comparecer ao local das provas munidos de documento de 
identidade original (RG, carteira expedida pela OAB, CTPS ou Carteira Funcional 
de órgão público) e CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.  

Recomenda-se chegada antecipada ao local de prova. 

Solicitamos aos candidatos especial atenção ao Capítulo VIII do Edital do 
Concurso (Da Prestação das Provas). 

Campinas, 31 de maio de 2006.  

(a) Laurival Ribeiro da Silva Filho 
Juiz Presidente da Comissão do XXI Concurso 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS DE DIREITO 

INSTRUÇÕES 

O Presidente da Banca Examinadora da Prova de Conhecimentos Gerais de 
Direito divulga orientações a serem observadas pelos candidatos nos dias de 
realização das provas:  

1. Os dados pessoais do candidato, assim como sua assinatura, devem ser 
conferidos.  
Não rubrique, não dobre e não amasse a Folha-Resposta.  

2. Verifique, com muita atenção, se o caderno de prova contém 50 (cinqüenta) 
questões. 
Verifique, também, se as questões estão legíveis.  
Havendo qualquer anormalidade (página sem impressão, página repetida, 
ausência de página, impressão defeituosa, etc) solicite, imediatamente, a 
substituição.  
Não serão aceitas reclamações formuladas após o início da Prova.  



3. Cada questão possui apenas uma alternativa a ser marcada. A Comissão 
Examinadora, os Magistrados Presidentes de Sala e os Fiscais não darão 
quaisquer esclarecimentos de conteúdo, pois, a compreensão da Prova é 
encargo do candidato.  

4. Não se admitirá rasura na Folha-Resposta ou uso de corretivos. Não 
haverá substituição da Folha-Resposta.  

5. A Folha-Resposta deve ser assinalada com caneta esferográfica preta.  
6. É expressamente proibida a comunicação ou consulta a qualquer material, 

como anotações, livros, códigos, legislação, etc. A transgressão importará 
em eliminação do candidato, no ato.  

7. Será apreendida a Prova do candidato que proceder com improbidade, 
indisciplina ou falta de decoro.  

8. Por motivo de segurança, não se permite, durante a prova, o uso de 
aparelhos celulares, relógios digitais, notebooks, calculadora, palm top ou 
similares. A transgressão importará em eliminação do candidato no ato.  

9. A prova tem duração de quatro(4) horas e esgotado o tempo fica o Fiscal 
autorizado a retirar, de pronto, a Folha-Resposta.  

10. Aguarde a ordem para abrir o caderno de questões.  

Campinas, 01 de junho de 2006. 

(a) José Severino da Silva Pitas 
Juiz Presidente da Banca Examinadora  

 

 


