PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO
DO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO - APÓS ANÁLISE DE
RECURSOS
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
análise dos requerimentos de isenção do valor de inscrição e dos recursos interpostos
contra os indeferimentos, de acordo com o item 16 Capítulo III do Edital de Abertura de
Inscrições publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, de 31/01/2011, INFORMA QUE:
I.

A relação dos candidatos que tiveram o requerimento de isenção do valor da inscrição
Deferido ou Indeferido estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br) a partir de 21/02/2011.

II. Foram indeferidos os pedidos em desacordo ao estabelecido no Edital de Abertura de
Inscrições.
III. Os candidatos que tiveram o requerimento de isenção do pagamento do valor da
inscrição DEFERIDO deverão efetuar sua inscrição no site da Fundação Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br) até a data limite de 22/02/2011.
1. Ao acessar o site da Fundação Carlos Chagas o sistema de inscrição informará,
automaticamente, ao candidato que seu pedido de isenção do pagamento da
inscrição foi DEFERIDO, não gerando boleto para pagamento da inscrição.
2.

O candidato que não efetivar a sua inscrição, após a análise dos pedidos de
isenção do pagamento, será excluído do concurso.

IV. Os candidatos cujos requerimentos de isenção do valor de inscrição foram indeferidos
e que queiram participar do certame deverão efetuar sua inscrição conforme
estabelecido no item 4 do Capítulo III do Edital de Abertura de Inscrições, até as 14
horas (horário de Brasília) do dia 22/02/2011.
1.

O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento do valor
da inscrição terá o pedido de inscrição invalidado.

V. As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no site da Fundação Carlos
Chagas pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da publicação deste edital.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2011

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Presidente em exercício

