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b) de O (zero) a 0,5 (cinco décimos), por trabalho jurídico definido no item II

do art. 31, até o máximo de 4 (quatro) trabalhos, perfazendo o total de 2,0

(dois inteiros);

c) até 0,5 (cinco décimos), pela participação como membro de Banca

Examinadora definida no item III do art. 31;

d) até 0,5 (cinco décimos), por período letivo de efetivo exercício de

magistério ou por ano de cargo público, previsto no item IV do art. 31, até o

máximo de 4 (quatro), perfazendo o total de 2,0 (dois inteiros);

e) até 0,5 (cinco décimos), por concurso em que tenha sido aprovado, nos

termos do Rem V do art. 31, até o máximo de 4 (quatro) concursos,

perfazendo o total de 2,0 (dois inteiros);

f) até 1,0 (um inteiro) pela participação integral em curso oficial de formação

de magistrado, nos termos do item VI do art. 31;

g) até 0,5 (cinco décimos), por título ou diploma universitário, nos termos do

item VII do art. 31.

Art. 38. Divulgado o resultado, os candidatos poderão requerer revisão, na forma

dos §§ do art. 24.

CAPITULO VIII

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Art. 39. Caberá à Comissão Examinadora apurar a classificação final dos candidatos

aprovados, mediante utilização de média aritmética ponderada, na forma do art. 3° deste

Regulamento.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota ou da

média final, desprezadas as frações além do centésimo.

Art. 40. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da média final.

§ 1°. Em caso de empate, resolver-se-á, sucessivamente, pela prevalência das

seguintes notas:

I - da prova oral;

II - da segunda e terceira provas escritas, somadas;

III - da prova de títulos;

IV - da primeira prova escrita.

§ 2°. Persistindo o empate, far-se-á sorteio.

Art. 41. Apurada a classificação final dos candidatos aprovados em todas as fases

do certame, a Comissão Examinadora deverá lavrar Ata de Encerramento de Concurso.

Art. 42. Para efeito de homologação do resultado final, a Comissão Examinadora

encaminhará ao Tribunal Pleno do TRF-1 2 Região a Ata de Encerramento de Concurso e a

relação dos candidatos aprovados, em ordem decrescente, com a classificação final e as

notas obtidas.

Art. 43. Homologada a classificação, o Presidente do TRF-1° Região fará publicar a

relação dos aprovadós.

Parágrafo único. Do edital constará também o número atualizado de cargos vagos

por Seção Judiciária, cujo provimento obedecerá às necessidades da Região, a critério do

Tribunal.

Art. 44. Dentro de 5 (cinco) dias da publicação da homologação do concurso, os

candidatos aprovados manifestarão, por escrito, ao Presidente do TRF-1 8 Região, até 3 (três)

preferências por Seção Judiciária onde houver vagas.

Parágrafo único. A Secretaria do Tribunal organizará o quadro de preferências de

acordo com a ordem de classificação dos aprovados.

foram realizadas as provas.

Art. 46. Estará eliminado o candidato que não comparecer na hora designada para a

realização de qualquer prova.

Art. 47. Não haverá divulgação de eliminações, de indeferimento de inscrições, nem

de resultados abaixo da média final mínima.

Art. 48. Todos os papéis referentes ao concurso serão confiados, até a

homologação do resultado final, à guarda da Comissão Examinadora, que os recolherá ao

arquivo do TRF - 1 4 Região por período igual ao da validade do concurso, sendo, após,

destruidos.

Art. 49. O TRF-1 4 Região resolverá os casos omissos e as dúvidas de interpretação

deste Regulamento.

Art. 50. Este Regulamento será publicado no Diário da Justiça da União, Seção II.

ATOS DE 05 DE JUNHO DE 1996

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DAI' REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais, resolve:

N9 656 - DESIGNAR o Juiz Federal da 3' Vara da Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais, ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA, para, com prejuízo de sua jurisdição, promover
todos os meios necessários à implantação da Vara Única de Marabá, Seção Judiciária do
Estado do Pará, e responder pela titularidade plena da referida Vara Federal a partir de sua
instalação até ulterior deliberação.

N9 657 - NOMEAR a servidora RACHEL BARBO DE SIQUEIRA, Técnica
Judiciária (Área Meio), Classe "A", Padrão III, do Quadro de Pessoal da
Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do Estado de
Goiás, para exercer o cargo em comissão , Código JF-DAS-101.2, de Diretor
do Núcleo de Controle Interno daquela Seccional, em virtude da exoneração
de Carlos Alberto da Costa Freitas.

N9 658 - EXONERAR, a pedido, o servidor CARLOS ALBERTO DA COSTA
FREITAS,Auxiliar Judiciário, Classe "A", Padrão III, do Quadro de
Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, Ceção Judiciária do
Estado de Goiás, do cargo em comissão , Código JF-DAS-101.2, de Diretor
do Núcleo de Controle Interno daquela Seccional.

RO 659 - DESIGNAR o Juiz Federal da 2' Vara da Seção Judiciária do Estado de
Goiás, JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela
Diretoria do Foro daquela Seccional, no período de 06 a 10.06.96, em virtude de afastamento
do titular.

N9 660 - DESIGNAR o Juiz Federal da 2' Vara da Seção Judiciária do Estado da
Bahia, CÂNDIDO MORAES PINTO FILHO, para, sem prejuízo de suas funções, assumir a
titularidade plena da 6 1 Vara daquela Seccional, no período de 06 a 09.06.96, em virtude de
afastamento do titular.

N9 661 - 
DESIGNAR o Juiz Federal Substituto da 3' Vara da Seção Judiciária do

Estado da Bahia, SAULO JOSÉ CASAL! BAHIA, para, sem prejuízo de suas funções, assumir
a titularidade plena da 5' Vara daquela Séccional, no período de 06 á 09.06.96, em virtude de
afastamento do titular.

N9 662 - DESIGNAR o Juiz Federal da 71 Vara da Seção Judiciária do Estado da
Bahia, WILSON ALVES DE SOUZA, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela
Diretoria do Foro daquela Seccional, no período de 06 a 09.06.96, em virtude de afastamento
do titular e substituto legal.

CAPITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. A publicação dos resultados far-se-á no Diário da Justiça da União, Seção II,

e rio Boletim da Justiça Federal publicado no Diário Oficial dos respectivos Estados onde

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no.
2514/96 - MG, resolve:

N9 663 - DECLARAR VAGO o cargo da categoria funcional de Auxiliar Judiciário,
Código JF-AJ-022, Nível Intermediário, Classe "A", Padrão III, do Quadro de Pessoal da Justiça
Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, ocupado peta servidora
DALVA GORETTI DE SOUZA SILVA, em virtude de sua posse em outro cargo inacumulável, nos
termos do artigo 33, inciso VIII, da Lei n°. 8.112/90, com efeitos a partir de 20 de maio de 1996.
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