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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção
mensal, preventiva e corretiva em envelopadora XEROX 1122. Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 31/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h59 . ENDEREÇO: SAFS Qd 8, Lt 1, Bl A, sala 333 Asa
Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2011
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
10/02/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.Pe-
didos de esclarecimento e impugnações deverãoser encaminhados ex-
clusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

RAMON GONTIJO ADAME
Pregoeiro

(SIDEC - 28/01/2011) 080001-00001-2010NE000072

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 120/2010

O Tribunal Superior do Trabalho conforme determinado no
art. 30, XII, "b", do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 120/2010, cujo objeto, registro de preços para
futuras aquisições de lacres para malotes,foi adjudicado à CARLIN-
DO FIALHO DA SILVA - EPPno valor unitário de R$ 25,00 e a
quantidade de700 pacotes com 100 unidades cada.

MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDEC - 28/01/2011) 080001-00001-2010NE000072

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de adaptação, com-
preendendo o corte e laminação do mobiliário das Auditorias da 11ª
CJM e de Correição localizadas no Edifício-Sede do STM e rea-
locação para o prédio localizado na SAS, Quadra 3, Lote 3A, Bra-
sília-DF. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 31/01/2011 de
12h00 às 17h59 . ENDEREÇO: SAS, Pça dos Tribunais Superiores,
Ed.-Sede do STM, 11º andar, Sala 1102. Asa Sul - BRASILIA - DF
. Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2011 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/02/2011 às
10h01 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Edital dis-
ponível nos sites www.stm.jus.br e www.comprasnet.gov.br

GEOVANE FURQUIM MENDONÇA
Diretor

(SIDEC - 28/01/2011) 060001-00001-2011NE000003

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2011

Nº Processo: 6.838/2010. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FE-
DERAL DA 1 -REGIAO. CNPJ Contratado: 72643943000143. Con-
tratado : STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA -Objeto: For-
necimento de Servidores de Rede, bem como prestação de serviços de
assistência técnica da garantia, para a virtualização dos processos
administrativos e judiciais do TRF 1ª Região e criação de novas Varas
e Subseções Judiciárias. Fundamento Legal: Leis 8.666/1993 e
10.520/2002; Lei Complementar 123/2006; Decretos 3.931/2001,
5.450/2005 e 6.204/2007. Vigência: 18/01/2011 a 15/04/2016. Valor
Total: R$707.925,00. Data de Assinatura: 18/01/2011.

(SICON - 28/01/2011) 090027-00001-2011NE800006

2.1A homologação do presente concurso dar-se-á depois de
expirado o prazo de validade do 4º Concurso Público para provimento
do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Seções e Subseções vinculadas.

3.Os candidatos nomeados serão submetidos ao Regime Ju-
rídico Único dos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90 e alterações
posteriores).

4.A jornada de trabalho relativa aos cargos a serem providos
neste concurso é de 40 (quarenta) horas semanais, na forma do art. 19
da Lei nº 8.112/90 e alterações posteriores, salvo disposição em lei
específica.

5.As atribuições dos cargos constam do Anexo I deste Edital,
conforme o Manual de Atribuições de Cargos do Conselho da Justiça
Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

6.O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edi-
tal.

7.Os códigos de opção de Cargo/Cidade de Classificação/Ci-
dade de Realização de provas constam do Anexo III deste Edital.

8.Os Cargos/Área/Especialidade, a escolaridade/pré-requisi-
tos e a remuneração mensal são os estabelecidos a seguir.

EDITAL DE 28 DE JANEIRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO, tendo em vista o contrato celebrado com a Fundação
Carlos Chagas, faz saber que será realizado, em locais, datas e ho-
rários a serem oportunamente divulgados, concurso público destinado
à formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região e do Quadro de Pessoal da Justiça
Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias do Distrito Federal,
dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, To-
cantins e das Subseções vinculadas, o qual será regido de acordo com
as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I -DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.O concurso será realizado sob a responsabilidade da Fun-

dação Carlos Chagas, obedecidas as normas deste Edital.
2.O concurso destina-se à formação de cadastro reserva dos

cargos constantes do Anexo III deste Edital para preenchimento dos
cargos que vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de
validade do concurso e destinados para provimento nos Quadros de
Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Seções e Sub-
seções vinculadas.

Cargo/Área/ Especialidade Escolaridade/Pré-requisitos
( a serem comprovados no ato da posse)

Remuneração
Mensal(R$)

Analista Judiciário - Área Judiciária Diploma ou Certificado devidamente registrado, de con-
clusão de curso superior em Direito, fornecido por ins-
tituição de nível superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação.

6.551,52

Analista Judiciário - Área Administrativa Diploma ou Certificado devidamente registrado, de con-
clusão de curso superior, em qualquer área de formação,
fornecido por instituição de nível superior, reconhecido
pelo Ministério da Educação.

6.551,52

Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Execução
de Mandados

Diploma ou Certificado devidamente registrado, de con-
clusão de curso superior em Direito, fornecido por ins-
tituição de nível superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação.

6.551,52

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialida-
de Contadoria

Diploma ou Certificado devidamente registrado, de con-
clusão de curso superior em Ciências Contábeis, fornecido
por instituição de nível superior, reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação e registro no Conselho Regional de
Contabilidade.

6.551,52

Técnico Judiciário - Área Administrativa Comprovante de conclusão de curso de Ensino Médio ou
equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação.

3.993,09

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Se-
gurança e Transporte

Comprovante de conclusão de curso de Ensino Médio ou
equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação e Carteira Nacional de Habilitação, categoria
"C" ou "D".

3.993,09

Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade
Operação de Computador

Comprovante de conclusão de curso de Ensino Médio ou
equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação.

3.993,09

II -DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO

1.O candidato aprovado no concurso de que trata este Edital
será investido no cargo se atender, na data da posse, às seguintes
exigências:

a)ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em con-
dição de igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser
português, deverá comprovar a condição de igualdade e gozo dos
direitos políticos na forma do art. 12, § 1º, da Constituição Federal;

b)ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c)gozar dos direitos políticos;
d)estar em dia com as obrigações eleitorais;
e)estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os

candidatos do sexo masculino;
f)possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e

pré-requisitos constantes do item 8 do Capítulo I deste Edital;
g) apresentar os documentos relacionados no item 8 do Ca-

pítulo XIV deste Edital;
h)ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições

do cargo.
2.O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos

enumerados no item 1 deste Capítulo perderá o direito à investidura
no cargo.

III - DAS INSCRIÇÕES
1.A inscrição do candidato implicará conhecimento e a tácita

aceitação das condições do Concurso, tais como se acham definidas
neste Edital e nas normas legais pertinentes, acerca das quais não
poderá alegar desconhecimento.

1.1Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orien-
tar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar
conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o
Concurso.

2As inscrições serão recebidas por meio do endereço ele-
trônico www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas e nos
Postos de Inscrição credenciados pela Fundação Carlos Chagas, re-
lacionados no Anexo VIII deste Edital.

2.1Os Postos de Inscrição estarão em funcionamento no pe-
ríodo das inscrições, em dias úteis, das 9 às 12h e das 13h às 17h,
devendo o candidato observar o item 3 deste Capítulo.

3. As inscrições ao Concurso serão realizadas exclusiva-
mente no site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br,
por meio do Formulário de Inscrição via Internet, no período de 10
horas do dia 07/02/2011 as 14 horas do dia 18/02/2011, observado o
horário de Brasília.

3.1.As inscrições poderão ser prorrogadas por até 2 dias
úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional.

3.2A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior
poderá ser feita sem prévio aviso bastando, para todos os efeitos
legais, a comunicação de prorrogação feita no site www.concur-
s o s f c c . c o m . b r.

4. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das inscrições
e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

4.1Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o
Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.

4.2Efetuar o pagamento referente à inscrição, de acordo com
as instruções constantes no endereço eletrônico, até o dia 18/02/2011,
no valor de:

-R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de Analista Ju-
diciário (todas as Áreas e Especialidades).

-R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para os cargos de Téc-
nico Judiciário (todas as Áreas e Especialidades).

4.3Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento
de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato,
o boleto deverá ser pago antecipadamente.

4.4O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da ins-
crição por boleto bancário, pagável em qualquer banco.

4.5O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br, deverá ser impresso para o pagamento do
valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de
solicitação de inscrição on-line.

4.6O candidato inscrito não deverá enviar cópia do docu-
mento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade as
informações dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da
lei.

4.7A partir de 09/02/2011, o candidato poderá conferir, no
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, se os dados da
inscrição foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de
Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, te-
lefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias úteis,
das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

4.8 As inscrições somente serão confirmadas após a com-
provação do pagamento do valor da inscrição.

4.9 As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem
efetuados após o dia 18/02/2011, não serão aceitas.

4.10Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de de-
volução da importância paga em hipótese alguma.

5.Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formulário
de Inscrição via Internet o código da Opção de Cargo/Área/Espe-
cialidade/Cidade de Classificação/Cidade de realização de prova, con-
forme tabelas constantes no Anexo III deste Edital e da barra de
opções do Formulário de Inscrição.

6. O candidato ao indicar a Cidade de Classificação estará
indicando, automaticamente, a cidade onde realizará as provas Ob-
jetivas/Redação/Estudo de Caso.

7.Ao inscrever-se no concurso, é recomendado ao candidato
observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas
(Capítulo VI, item 1 e subitem) uma vez que só poderá concorrer a
um Cargo/Área/Especialidade por nível de escolaridade exigido.

7.1O candidato que efetivar mais de uma inscrição por nível
de escolaridade exigido, terá confirmada apenas a última inscrição,
sendo as demais canceladas. Não sendo possível identificar a última
inscrição efetivada, todas poderão ser canceladas.

7.2O candidato que tiver interesse em concorrer a dois car-
gos/área/especialidade (observado item 1 e subitem do Capítulo VI)
deverá optar pela mesma Cidade de Classificação/Cidade de Rea-
lização de prova para ambos os cargos.
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ANEXO V

TABELA DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO PARA O CARGO DE
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA CADA CIDADE DE

CLASSIFICAÇÃO/APLICAÇÃO

Cidades de Aplicação/Classificação Convocação até a posição de classifica-
ção

Brasília - DF 400ª (quadringentésima)
Belo Horizonte - MG 300ª (trecentésima)
Salvador - BA 200ª (ducentésima)
Goiânia - GO, Manaus - AM, São Luís - MA, Cuiabá -
MT, Belém - PA, Teresina - PI e Palmas - TO

150ª (centésima quinquagésima)

Rio Branco - AC, Macapá - AP, Porto Velho - RO e Boa
Vista - RR

100ª (centésima)

Tabatinga - AM, Barreiras - BA, Campo Formoso - BA,
Eunápolis - BA, Feira de Santana - BA, Guanambi - BA,
Ilhéus - BA, Itabuna - BA, Jequié - BA, Juazeiro - BA,
Vitória da Conquista - BA, Paulo Afonso - BA, Apa-
recida de Goiânia - GO, Anápolis - GO, Luziânia - GO,
Rio Verde - GO, Caxias - MA, Imperatriz - MA, Di-
vinópolis, MG, Governador Valadares - MG, Ipatinga -
MG, Juiz de Fora - MG, Lavras - MG, Montes Claros -
MG, Passos - MG, Patos de Minas - MG, Pouso Alegre
- MG, São João Del Rei - MG, São Sebastião do Paraíso
- MG, Sete Lagoas - MG, Varginha - MG, Uberaba -
MG, Uberlândia - MG, Cáceres - MT, Rondonópolis -
MT, Sinop - MT, Altamira - PA, Castanhal - PA, Marabá
- PA, Santarém - PA, Picos - PI e Ji-Paraná - RO

40ª (quadrigésima)

ANEXO VI

TABELA DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE CAPACIDADE FÍSICA PARA O
CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE

SEGURANÇA E TRANSPORTE, PARA CADA CIDADE DE CLASSIFICAÇÃO/APLICAÇÃO

Cidades de Classificação e de Realização de Prova Convocação até a posição de classificação
Brasília - DF, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG 50ª (quinquagésima)
Manaus - AM, Goiânia - GO, São Luís - MA,
Cuiabá - MT, Belém - PA, Teresina - PI, Porto Ve-
lho - RO, Palmas - TO

30ª (trigésima)

Rio Branco - AC, Macapá - AP, Boa Vista - RR 20ª (vigésima)

ANEXO VII

MODELO DE ATESTADO
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE
AT E S TA D O
Atesto, sob penas da lei, que o(a) Sr.(a) ________________________, R.G. n. ___________, UF _____,
nascido(a) em ____/____/____, encontra-se apto para realizar esforços físicos, podendo participar da
Prova Prática de Capacidade Física do Concurso Público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança e Transporte.
__________________________________________
Local e data
(máximo de 5 dias de antecedência da data da prova)
___________________________________________
Assinatura do Profissional
Carimbo/CRM

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE POSTOS CREDENCIADOS PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO E/OU
INSCRIÇÃO

UF CIDADE POSTO CREDENCIADO ENDEREÇO
DF Brasília Microlins Brasília-Núcleo Ban-

deirante
Av. Central Comercio Lotes 790 - Núcleo Ban-
deirante - N.796 - Loja Térrea

AC Rio Branco C.E. Barão do Rio Branco -
CEBRB

Av. Getúlio Vargas, 443 - Centro

AM Manaus Microlins Manaus-São José
Operário

Av. Autaz Mirim, 6468 C - São José Operário

Ta b a t i n g a Escola Estadual Marechal
Rondon

Av.da Amizade, 70 - Centro

AP Macapá Microlins Macapá Av. Presidente Getúlio Vargas,1489 - Centro
BA Salvador Microlins Salvador-Avenida 07 Av. Sete de Setembro, 924 - Dois de Julho -

Sobreloja 1 e 2, 3º andar
Barreiras Microlins Barreiras Rua São Sebastião, 1200 - Boa Vista
Campo Formo-
so

Mundo Net Cyber Café Rua Ruy Barbosa, 49 - Centro

Eunápolis Microlins Eunápolis Rua Cinco de Novembro, 50 - Centro - 1 an-
dar

Feira de Santa-
na

Microlins Feira de Santana-
Centro

Av. Senhor dos Passos, 1269 - Centro

Guanambi GW Informática Rua Rio de Janeiro, 65 - Centro
Ilhéus Microlins Ilhéus Praça José Joaquim Seabra, 118 A - Centro -

Térreo
Itabuna Microlins Itabuna Rua Lafayete Borborema, 46 - Centro - Praça

Olinto Leone
Jequié Microlins Jequié Av. Alves Pereira, 13, andar 1 e 2 - Centro
Juazeiro Super Data Informática Rua Juvêncio Alves, 01 - 1º Andar - Centro
Paulo Afonso FASETE - Faculdade Sete de

Setembro
Rua Vereador José Moreira, 1000 - Centro

Vitória da Con-
quista

Microlins Vitória da Conquista Rua Ascendino Melo, 166 - Recreio - 2° Andar

GO Goiânia Microlins Goiânia-Centro I Rua 85, 160 - Setor Sul - QD F 17, LT 20
Anápolis Laykson Informática Av. Fernando Costa, 600 - Vila Jaiara
Aparecida de
Goiânia

Microlins Aparecida de Goia-
nia - Centro

Av Rio Verde, QD 95 LT 19 SL 01 - Setor dos
Afonsos

Luziânia Microlins Luziânia Rua José Franco Pimentel, 152 - Centro
Rio Verde Microlins Rio Verde Av. Presidente Vargas, 925 - Setor Central

MA São Luís Microlins São Luis-Centro Rua Osvaldo Cruz,121 - Centro
Caxias Microlins Caxias Rua Aarão Reis,750 - Centro - 1º ANDAR
Imperatriz Microlins Imperatriz Rua Pernambuco, 897 - Centro

MG Belo Horizonte Microlins BH-Barro Preto Av. Amazonas, 1464 - Barro Preto - Esq. com
Rua Guajajaras, 1413

Divinópolis Microlins Divinópolis-Centro
II

Rua Pernambuco,339 - Centro

Governador
Va l a d a r e s

Microlins Governador Valada-
res

Rua Marechal Floriano,794 - Centro - Salas
102 E 107

Ipatinga Microlins Ipatinga Rua Diamantina, 29 - Centro
Juiz de Fora SOS Computadores - Juiz de

Fora
Av. Rio Branco - 1718 - Centro

Lavras Microlins Lavras Rua Francisco Sales, 102 - Centro
Montes Claros Microlins Montes Claros Rua Coronel Joaquim Costa,380 - Centro
Passos Microlins Passos Rua Coronel Neca Medeiros, 227-A - Centro -

Prédio
Patos de Minas Bit Company - Patos de Mi-

nas
Av. Getúlio Vargas, 577 - Centro

Pouso Alegre Microlins Pouso Alegre Rua Coronel Otavio Meier,39 - Centro
São João Del
Rei

Comp Mark Informática Rua Marechal Deodoro, 75 - Centro

São Sebastião
do Paraíso

Microlins São Sebastião do
Paraiso

Av. Angelo Calafiori, 344 - Centro

Sete Lagoas Microlins Sete Lagoas Rua Floriano Peixoto, 47 - Centro
Uberaba Microlins Uberaba Rua Tristão de Castro, 180 - Centro
Uberlândia SOS Computadores - Uberlân-

dia
Rua Tenente Virmondes - 469 - Centro

Va rg i n h a SOS Computadores - Varginha Av. São José, 197 - Centro
MT Cuiabá Microlins Cuiabá-Centro Av. Getulio Vargas,1055 - Centro

Cáceres Microlins Cáceres Rua Dr. Sabino Vieira, S/N - Centro - Antigo
predio da CEMAT

Rondonópolis Microlins Rondonópolis Av. Bandeirantes, 1439 - Centro
Sinop Microlins Sinop Av. das Itaúbas, 3398 - Centro

PA Belém Microlins Belém-Umarizal Av. Alcindo Cacela, 829 - Umarizal
Altamira Microlins Altamira Travessa Pedro Gomes, 650 - Praça do Góes
Castanhal Microlins Castanhal Av. Maximino Porpino da Silva,1417 - Centro
Marabá Microlins Marabá Folha 32 Quadra 2 Lote 4 - Nova Marabá -

Altos
Santarém Microlins Santarém Av. Rui Barbosa, 500 - Centro

PI Te r e s i n a Microlins Teresina-Centro Av. Frei Serafim, 2138 - Centro
Picos Janildo Informática Rua Zuza Nunes, 35 - Centro

RO Porto Velho On Byte Formação Profissio-
nal

Rua José de Alencar, 3064 - Caiari

Ji-Paraná Microlins Ji-Paraná Av. Brasil 622 Piso 1 - Nova Brasilia
RR Boa Vista Microlins Boa Vista Av. Sebastião Diniz, 945 1 ANDAR - Centro -

esq/ Rua José Magalhães
TO Palmas Microlins Palmas Quadra 104 Sul Avenida Juscelino Kubitschek,

112 - Plano Diretor Sul - 1º Andar

Des. Federal OLINDO MENEZES

Presidente do Tribunal

S E C R E TA R I A

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N. Processo: 201007295- Objeto: Contratação emergencial para exe-
cução de serviços de escoramento da estrutura metálica da Base
Operacional deste Tribunal, Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV,
da Lei 8.666/93, no valor total de R$ 100.000,00, em complemen-
tação ao extrato de Dispensa de Licitação n. 241/2010, publicado no
D.O.U. sessão 3, em 12/11/2010, declarado por Ruiter Roberto Ra-
mos, Diretor da Secretaria de Administração e Felipe dos Santos
Jacinto, Diretor-Geral.

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DA CORTE ESPECIAL

E DAS SEÇÕES
3ª SEÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO
(Com prazo de 20 dias)

FINALIDADE:
Citação de OBARA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA para res-
ponder, no prazo de 15 dias, à Ação Ordinária nº 2008.34878-0
proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
referente ao Contrato denominado "Projeto Chacrinha" nº 14026-
Anexo, firmado em 04 de agosto de 2006.

A D V E RT Ê N C I A :

Não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados

(CPC, art. 285).

SEDE DO JUÍZO:

7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal: Setor de Autarquias

Sul - Quadra 02, Bl. G, Lote 8, 7º andar, Edifício Sede I, Brasília-DF,

CEP: 70040-000, �3221-6176, fax: 3221-6177, e-mail:07va-
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NOVELY VILANOVA DA SILVA REIS
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7.2.1Será de inteira responsabilidade do candidato a via-
bilidade de apresentar-se nos locais e horários determinados para
realização das provas no caso da não observância ao item 7.2 deste
Capítulo.

8.Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para al-
teração de Opção de Cargo/Área/Especialidade, Cidade de Classi-
ficação/Cidade de Realização de prova.

9.Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do
valor da inscrição, com exceção ao cidadão amparado pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Ca-
dÚnico, e com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários
mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo
mensal, conforme o referido Decreto.

9.1A comprovação no Cadastro Único para Programas So-
ciais será feita através da indicação do Número de Identificação
Social - NIS, além dos dados solicitados no Requerimento de Ins-
crição.

9.2Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos bru-
tos auferidos por todos os membros da família e renda familiar per
capita a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da fa-
mília.

9.3O órgão gestor do CadÙnico, vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome será consultado quanto à
veracidade das informações prestadas pelo candidato, no Requeri-
mento de Isenção.

10.Os requerimentos de isenção do pagamento de que trata o
item anterior somente serão realizados via internet, no período de 10h
do dia 02/02/2011 as 14h do dia 04/02/2011 (horário de Brasília), na
forma do item 4 deste Capítulo.

10.1 É facultado aos interessados em requerer isenção de
pagamento a utilização dos computadores localizados nos Postos de
Inscrição, conforme disposto no item 2.1 1 deste Capítulo.

11.As informações prestadas no requerimento de isenção se-
rão de inteira responsabilidade do candidato, que responderá civil e
criminalmente pelo teor das afirmativas.

12.Não será concedida isenção de pagamento do valor de
inscrição ao candidato que:

a)deixar de efetuar o requerimento de isenção pela Inter-
net;

b)omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
13.Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções pre-

vistas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979.

13.1A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências re-
lativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não seu
pedido.

14.A partir do dia 09/02/2011, o candidato deverá verificar
no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concur-
sosfcc.com.br) os resultados da análise dos pedidos de isenção do
pagamento da inscrição deferidos e indeferidos, observados os mo-
tivos do indeferimento.

15. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de
pagamento do valor da inscrição deferidos deverão efetuar sua ins-
crição no site da Fundação Carlos Chagas até a data limite de
1 8 / 0 2 / 2 0 11 .

15.1 Ao acessar o site da Fundação Carlos Chagas o sistema
de inscrição informará, automaticamente ao candidato, de que o seu
pedido de isenção do pagamento da inscrição foi deferido, não ge-
rando boleto para pagamento da inscrição.

15.2O candidato que tiver interesse em solicitar a isenção de
pagamento para dois cargos em Concurso deverá seguir os proce-
dimentos previstos nos itens 5 a 8 deste Capítulo.

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

16.Após a análise dos recursos referentes ao indeferimento
do requerimento de isenção será publicado no Diário Oficial da União
comunicado informando que a relação dos pedidos deferidos e in-
deferidos estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas
( w w w. c o n c u r s o s f c c . c o m . b r ) .

17.Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção in-
deferidos e queiram participar do certame deverão efetuar sua ins-
crição no site da Fundação Carlos Chagas até a data limite de
18/02/2011, de acordo com o item 4 deste Capítulo.

17.1O candidato que não regularizar sua inscrição por meio
do pagamento do valor de inscrição terá o pedido de inscrição in-
validado.

18.Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa ele-
trônico, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em
conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou ex-
temporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste
Edital.

18.1Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

19. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo
correto preenchimento do Formulário de Inscrição, reservando-se ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e à Fundação Carlos Chagas
o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher
esse documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou
fornecer dados inverídicos ou falsos.

20. A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região não se responsabilizam por solicitações de ins-
crições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.

21. O descumprimento das instruções para inscrição impli-
cará a não efetivação da inscrição.

22. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Fundação
Carlos Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos
candidatos para prestar as provas do Concurso Público.

23. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova
ou nomeação do candidato desde que sejam identificadas falsidades
de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.

24. O candidato não portador de deficiência que necessitar
de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la até o
término das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à
Fundação Carlos Chagas (Departamento de Execução de Projetos -
Ref.: Solicitação/TRF 1ª Região - Av. Prof. Francisco Morato, 1565,
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).

24.1O candidato deverá encaminhar, junto à sua solicitação
de condição especial para realização da prova, Laudo Médico (ori-
ginal ou cópia autenticada) atualizado que justifique o atendimento
especial solicitado.

24.2O candidato que não o fizer até o término das inscrições,
seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.

24.3O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à
análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.

25. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a
realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o
requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, para ado-
ção das providências necessárias.

25.1 A candidata lactante que necessitar amamentar durante
a realização da prova deverá encaminhar sua solicitação, até o tér-
mino das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à
Fundação Carlos Chagas (Departamento de Execução de Projetos -
Ref.: Solicitação/TRF 1ª Região - Av. Prof. Francisco Morato, 1565,
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).

25.2Não haverá compensação do tempo de amamentação em
favor da candidata.

25.3A criança deverá ser acompanhada, em ambiente re-
servado para este fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar
ou terceiro indicado pela candidata).

25.4Nos horários previstos para amamentação, a candidata
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acom-
panhada de uma fiscal.

25.5Na sala reservada para amamentação ficarão a candidata
lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás
ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de
amizade com a candidata.

IV - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTA-
DORES DE DEFICIÊNCIA

1.Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer
uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo
37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o
direito de inscrição para os cargos em concurso público, cujas atri-
buições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

2.Em obediência ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei nº
8.112/90, na Resolução 155/CJF, de 26/02/1996 e no art. 39 do
Decreto nº 3.298/99, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco
por cento) dos cargos que vierem a vagar ou forem criados dentro do
prazo de validade do concurso e forem destinados para provimento
nos Quadros de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Seções e Subseções vinculadas, por cargo/área/especialidade/cidade
de classificação.

2.1Em face das disposições do parágrafo único do art. 2º da
Resolução 155/96, do Conselho de Justiça Federal, aos portadores de
deficiência serão destinadas - para cada Cargo/Área/Especialidade a
que se refere o item 8 do Capítulo I deste Edital, em cada localidade
a que se refere o Anexo III também deste Edital - a 10ª, a 30ª, a 50ª
vagas destinadas a provimento e assim sucessivamente.

2.2As vagas definidas no item 2 que não forem providas por
falta de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no con-
curso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais can-
didatos, com estrita observância à ordem classificatória.

3.Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições per-
tinentes ao cargo a utilização de material tecnológico de uso ha-
bitual.

4.Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas
que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 4º do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.

5.As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as con-
dições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particu-
larmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
demais candidatos. Os benefícios previstos no art. 40, §§ 1º e 2º,
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições,
via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos
Chagas.

5.1É de responsabilidade do candidato portador de deficiên-
cia observar, quando da escolha do Cargo/Área/Especialidade, se ha-
verá prova prática e quais as exigências definidas para a execução da
prova inerente a cargo/área/especialidade a qual pretende concorrer.
Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, solicitações de dispensa da
prova prática em função de incompatibilidade com a deficiência que
o candidato declara-se portador.

5.2O atendimento às condições especiais solicitadas para a
realização da prova prática ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido, de acordo com o Cargo/Área/Especialidade
pretendido.

6.O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser por-
tador de deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição via
Internet e, no período das inscrições, deverá encaminhar via SEDEX
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (A/C
Departamento de Execução de Projetos - Ref.: Laudo Médico - Con-

curso Público do TRF 1ª Região - Av. Professor Francisco Morato,
1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900), os do-
cumentos a seguir:

a)Laudo Médico, original ou cópia autenticada, expedido no
prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive
para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando, tam-
bém, o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e
opção de Cargo/Área/Especialidade.

b)O candidato portador de deficiência visual, além do envio
da documentação indicada na letra "a" deste item, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial
em Braile ou Ampliada, Software de Leitura de Tela ou a necessidade
de leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência.

c)O candidato portador de deficiência auditiva, além do en-
vio da documentação indicada na letra "a" deste item, deverá solicitar,
por escrito, até o término das inscrições o Intérprete de Libras -
Língua Brasileira de Sinais.

d)O candidato portador de deficiência que necessitar de tem-
po adicional para realização das provas, além do envio da docu-
mentação indicada na letra "a" deste item, deverá encaminhar so-
licitação, por escrito, até o término das inscrições, com justificativa,
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência.

6.1O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Fundação
Carlos Chagas não se responsabilizam pelo extravio dos documentos
enviados via SEDEX.

6.2 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova
especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas res-
postas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos can-
didatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova,
reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban.

6.3Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que
solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas provas nesse
sistema.

6.3.1O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua
prova Ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de
tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 24.

6.4Os candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa
visão), que solicitarem prova especial por meio da utilização de
software, deverão indicar um dos relacionados a seguir:

6.4.1Dos Vox (sintetizador de voz);
6.4.2Jaws (Leitor de Tela);
6.4.3.Zoomtext (ampliação e voz).
7.Os candidatos que, dentro do prazo do período das ins-

crições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 5 e seus
subitens serão considerados como não portadores de deficiência e não
terão a prova e/ou condições especiais atendidas, seja qual for o
motivo alegado.

8.No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência
deverá declarar estar ciente das atribuições do Cargo/Área/Especia-
lidade para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a
exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atri-
buições, para fins de habilitação no estágio probatório.

9.O candidato portador de deficiência deverá declarar, quan-
do da inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas aos por-
tadores de deficiência.

9.1O candidato portador de deficiência que desejar concorrer
às vagas reservadas aos portadores de deficiência deverá encaminhar
laudo médico, de acordo com o item 6 deste Capítulo.

10.O candidato portador de deficiência que não realizar a
inscrição conforme instruções constantes neste Capítulo não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.

11.O candidato portador de deficiência, se classificado na
forma do Capítulo XII, além de figurar nas listas de classificação por
Cargo/Área/Especialidade, terá seu nome constante das listas espe-
cíficas de portadores de deficiência, por Cargo/Área/Especialidade.

12.Previamente à nomeação, o candidato será submetido à
avaliação da Equipe Multidisciplinar do Tribunal Regional Federal ou
das Seções Judiciárias da Primeira Região, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da convocação, com o objetivo de verificar se a de-
ficiência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto
nº 3.298/99 e alterações posteriores, e da Súmula 377 do STJ, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições
do cargo.

12.1 O candidato que não se manifestar dentro do prazo
estabelecido pela Administração, será eliminado da listagem de can-
didatos portadores de deficiência, devendo constar das demais listas,
desde que tenha sido classificado até a posição constante dos anexos
IV, V e VI e do capítulo XI relativo ao seu Cargo/Área/Especia-
lidade.

12.2A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo
candidato, de documento de identidade original e terá por base o
Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme
item 6 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável
causa da deficiência.

12.3Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato portador
de deficiência à avaliação tratada no item 12.

12.4Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as
atribuições do Cargo/Área/Especialidade postulado, o candidato será
eliminado do certame.
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12.5Se a deficiência do candidato não se enquadrar na pre-
visão do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, bem como da Súmula 377 do STJ, ele será classificado em
igualdade de condições com os demais candidatos, desde que se
enquadre nos limites estabelecidos neste Edital, na forma dos anexos
IV, V e VI e do capítulo XI relativo ao seu Cargo/Área/Especia-
lidade.

13. Na hipótese de o candidato ter sido classificado em
posição superior aos limites constantes dos anexos IV, V e VI, e do
capítulo XI relativo ao seu Cargo/Área/Especialidade, será eliminado
do certame.

14. As vagas que surgirem e que não forem providas por
falta de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no Con-
curso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais can-
didatos, com estrita observância à ordem classificatória.

15.A não observância, pelo candidato, de qualquer das dis-
posições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser admitido
para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

16.O laudo médico apresentado terá validade somente para
este Concurso Público e não será devolvido.

17.Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá
ser arguida para justificar a concessão de readaptação ou aposen-
tadoria por invalidez.

8.1Não será admitida troca de opção de Cargo/Área/Espe-
cialidade/Cidade de Classificação/Cidade de Realização de Prova.

8.2O candidato que não entrar em contato com o SAC no
prazo mencionado será o exclusivo responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.

9.Somente será admitido à sala de provas o candidato que
estiver portando documento de identidade original que bem o iden-
tifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Iden-
tidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Ór-
gãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem
como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB,
CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97).

9.1Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

9.2Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia de realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação es-
pecial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão
digital em formulário próprio.

9.3A identificação especial será exigida, também, do can-
didato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fi-
sionomia, assinatura ou à condição de conservação do documento.

10.Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
10.1O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimen-

to sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência.
10.2O não comparecimento às provas, qualquer que seja o

motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua
eliminação do Concurso Público.

11.Para garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público
- o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos
- bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando
da aplicação das provas, a autenticação digital das Folhas de Res-
postas personalizadas.

11.1Se, por qualquer motivo, não for possível a autenticação
digital, o candidato deverá apor sua assinatura, em campo específico,
por três vezes.

11.2A autenticação digital (ou assinaturas) dos candidatos na
Folha de Respostas visa a atender o disposto no Capítulo XIV, item
10, deste Edital.

12.O candidato deverá comparecer ao local designado mu-
nido de caneta esferográfica de tinta preta de material transparente,
lápis preto nº 2 e borracha.

13.No ato da realização das Provas Objetivas serão forne-
cidos o Caderno de Questões personalizado e a Folha de Respostas
pré-identificada com os dados do candidato, para aposição da as-
sinatura no campo próprio e transcrição das respostas com caneta
esferográfica de tinta preta.

14.Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas na
Folha de Respostas personalizada, único documento válido para a
correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em con-
formidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno
de Questões personalizado. Em hipótese alguma haverá substituição
da Folha de Respostas por erro do candidato.

14.1O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de
Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de tinta preta
ou reforçá-los com grafite na cor preta, se necessário.

14.1.1Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser
lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.

14.1.2Os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do
candidato.

14.1.3Não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que le-
gível.

15.Durante a realização das provas, não será permitida ne-
nhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, máquina cal-
culadora ou quaisquer anotações.

16.Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de
burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros
relativos ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato
ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento in-
correto e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das
provas.

16.1Por medida de segurança os candidatos deverão deixar
as orelhas totalmente descobertas, à observação dos fiscais, durante a
realização da prova.

17.Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato
que:

a)apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo
qualquer tolerância;

b)apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c)não comparecer às provas, seja qual for o motivo ale-

gado;
d)não apresentar documento que bem o identifique;
e)ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do

fiscal;
f)ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora

do início das provas;
g)fizer anotação de informações relativas às suas respostas

no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o
autorizado pela Fundação Carlos Chagas no dia da aplicação das
provas;

h)ausentar-se da sala de provas, sem autorização, levando
Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros materiais não
permitidos;

VDAS PROVAS
1.O Concurso constará das seguintes provas:

Cargo/Área/ Especialidade Etapa Prova Nº de Ques-
tões

Peso Caráter Te m p o
de prova

Analista Judiciário
Área Judiciária

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

20

40

1

3

Classificatório e
Eliminatório

4 horas

II Redação -- -- Eliminatório
Analista Judiciário
Área Administrativa

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

20

40

1

3

Classificatório e
Eliminatório

4 horas

II Redação --- --- Eliminatório
Analista Judiciário
Área Judiciária
Especialidade Execução de
Mandados

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

20

40

1

3

Classificatório e
Eliminatório

4 horas

II Redação --- --- Eliminatório
Analista Judiciário
Área Apoio Especializado
Especialidade Contadoria

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

20

40

1

3

Classificatório e
Eliminatório

4 horas

II Redação --- --- Eliminatório
Técnico Judiciário
Área Administrativa

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

25

30

1

2

Classificatório e
Eliminatório

3 horas

II Prova Prática de Digitação --- --- Eliminatório
Técnico Judiciário
Área Administrativa
Especialidade Segurança e
Tr a n s p o r t e

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

25

30

1

2

Classificatório e
Eliminatório

3 horas

II Prova Prática de Capacidade
Física

-- -- Eliminatório

Técnico Judiciário
Área Apoio Especializado
Especialidade Operação de
Computador

I Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

25

30

1

2

Classificatório e
Eliminatório

4 horas

II Estudo de Caso 2 --- Eliminatório

2.Para todos os Cargos/Áreas/Especialidades, as provas de
Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos constarão de
questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas cada
questão) e versarão sobre assuntos dos programas constantes do Ane-
xo II.

3.Para os cargos de Analista Judiciário - todas as Áreas/Es-
pecialidades, a Prova de Redação reger-se-á conforme disposto no
Capítulo VIII deste Edital e será realizada no mesmo dia/período de
aplicação da prova objetiva.

4.Para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa,
a Prova Prática de Digitação reger-se-á conforme disposto no Ca-
pítulo IX deste Edital e será aplicada em data posterior à aplicação da
prova objetiva.

5.Para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa -
Especialidade Segurança e Transporte, a Prova Prática de Capacidade

Física reger-se-á conforme disposto no Capítulo X deste Edital e será
aplicada em data posterior à aplicação da prova objetiva.

6. Para o cargo de Técnico Judiciário - Área Apoio Es-
pecializado - Especialidade Operação de Computador, a Prova de
Estudo de Caso reger-se-á conforme disposto no Capítulo XI deste
Edital e será realizada no mesmo dia/período de aplicação da prova
objetiva.

VI - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1.A aplicação das provas Objetivas, Redação e Estudo de

Caso está prevista para o dia 27/03/2011 e será realizada nas cidades
constantes do Anexo III deste Edital, conforme opção do candidato
no ato da inscrição.

1.1As provas para os cargos de Técnico Judiciário (todas as
áreas e especialidades) ocorrerão em período distinto as dos cargos de
Analista Judiciário (todas as áreas e especialidades)

2.As datas da prova Prática de Digitação para o cargo de
Técnico Judiciário - Área Administrativa e da prova Prática de Ca-
pacidade Física para o cargo de Técnico Judiciário - Área Admi-
nistrativa - Especialidade Segurança e Transporte serão oportuna-
mente divulgadas por meio de Edital de convocação a ser publicado
no Diário Oficial da União.

3.Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de
lugares adequados existentes nos colégios localizados nas cidades
indicadas nos Anexo III deste Edital, a Fundação Carlos Chagas
reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas às determinadas
para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer res-
ponsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

4.A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da
disponibilidade de locais adequados à sua realização. Havendo al-
teração das datas previstas, as provas ocorrerão em sábados, do-
mingos ou feriados.

4.1Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário de Brasília em todas as cidades de aplicação.

4.2É de exclusiva responsabilidade do candidato observar as
diferenças de horário decorrentes de fuso horário na cidade de rea-
lização de sua prova.

4.3A confirmação das datas e as informações sobre horários
e locais serão divulgadas, oportunamente, através de editais de con-
vocação para provas a serem publicados no Diário Oficial da União e
através de cartões informativos que serão encaminhados aos can-
didatos por e-mail ou Correios, conforme opção do candidato no ato
da inscrição. Para tanto, é fundamental que o endereço indicado no
formulário de inscrição esteja completo e correto.

4.4Não serão encaminhados Cartões Informativos a candi-
datos cujo endereço eletrônico informado no Formulário de Inscrição
esteja incompleto ou incorreto.

4.5A comunicação feita por e-mail é meramente informativa.
O candidato deverá acompanhar no Diário Oficial da União e no site
da Fundação Carlos Chagas, a publicação do Edital de Convocação
para realização das Provas.

4.6O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato,
ainda que extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não de-
sobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocação
para Provas.

5.O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º
(terceiro) dia que antecede a aplicação das provas, deverá entrar em
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da
Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de se-
gunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de
Brasília), ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas - www.con-
c u r s o s f c c . c o m . b r.

6.Ao candidato só será permitida a realização das provas na
respectiva data, no local e horários constantes do Edital de Con-
vocação, do Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Cha-
gas.

7.Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão In-
formativo enviado ao candidato, ou erros observados nos documentos
impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas,
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de
nascimento e endereço, deverão ser corrigidos por meio do site da
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com
as instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil
após a aplicação das Provas.

7.1O candidato que não solicitar as correções dos dados
pessoais nos termos do item 7 deverá arcar, exclusivamente, com as
consequências advindas de sua omissão.

8.Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de
Cargo/Área/Especialidade/Cidade de Classificação/Cidade de Reali-
zação de Prova e/ou à condição de portador de deficiência, o can-
didato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, no mínimo, 48
(quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da prova
objetiva, pelo telefone (0XX11) 3723-4388.
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i)estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo
porte;

j)lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k)não devolver integralmente o material recebido;
l)for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou

utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina
calculadora ou similar;

m)estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-
nico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walk-
man, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smart-
phones ou outros equipamentos similares), bem como protetores au-
riculares;

n)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido.

18.Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas,
sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, relógios digitais, óculos
escuros, equipamentos eletrônicos como os indicados nas alíneas "l" e
"m", deverão ser lacrados antes do início das provas, utilizando saco
plástico e etiqueta, a serem fornecidos pela Fundação Carlos Chagas
exclusivamente para tal fim.

18.1Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo
candidato, antes de serem lacrados.

18.2Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em
local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova, onde deverão ficar
durante todo o período de permanência dos candidatos no local de
prova. A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal Regional Federal da
1ª Região não se responsabilizarão por perda ou extravio de do-
cumentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de
realização das provas, nem por danos neles causados.

18.3Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e
desligados até a saída do candidato do local de realização das pro-
vas.

19.O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal,
juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões per-
sonalizado.

20.No dia da realização das provas, na hipótese de o nome
do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de
prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Fundação Carlos
Chagas procederá a inclusão do candidato, desde que apresente com-
provação de pagamento, mediante preenchimento de formulário es-
pecífico.

20.1A inclusão de que trata o item 20 será realizada de
forma condicional e será analisada pela Fundação Carlos Chagas, na
fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de verificar a
pertinência da referida inscrição.

20.2Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independen-
temente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos
dela decorrentes.

21.Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrô-
nico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o
candidato será automaticamente eliminado do Concurso.

22.Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do
candidato da sala de prova.

23.Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora
do local, data e horário determinados.

24.Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos
autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos Cadernos de
Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado,
mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato deverá con-
sultar o site www.concursosfcc.com.br no primeiro dia útil após a
aplicação das provas, para tomar conhecimento das datas previstas
para divulgação das questões das Provas, dos gabaritos e/ou dos
resultados

VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS PA-
RA TODOS OS CARGOS/ÁREAS/ESPECIALIDADES

1.As provas serão estatisticamente avaliadas, de acordo com
o desempenho do grupo a elas submetido.

2.Considera-se grupo o total de candidatos presentes a cada
uma das provas do respectivo Cargo/Área/Especialidade/Cidade de
Classificação.

3.Na avaliação de cada prova será utilizado o escore pa-
dronizado, com média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a
10 (dez).

4.Esta padronização das notas de cada prova tem por fi-
nalidade avaliar o desempenho do candidato em relação aos demais,
permitindo que a posição relativa de cada candidato reflita sua clas-
sificação em cada prova. Na avaliação das provas do Concurso:

a)é contado o total de acertos de cada candidato em cada
prova;

b)são calculados a média e o desvio padrão dos acertos de
todos os candidatos em cada prova;

c)é transformado o total de acertos de cada candidato em
nota padronizada (NP); para isso calcula-se a diferença entre o total
de acertos do candidato na prova (A) e a média de acertos do grupo
da prova ( ), divide-se essa diferença pelo desvio padrão do grupo da
prova (s), multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cin-
quenta), de acordo com a fórmula:

Fórmula utilizada: x 10 + 50
NP = Nota Padronizada
A = Número de acertos dos candidatos
= Média de acertos do grupo
S = Desvio padrão
d)é multiplicada a nota padronizada do candidato em cada

prova pelo respectivo peso;
e)são somadas as notas padronizadas (já multiplicadas pelos

pesos respectivos) de cada prova, obtendo-se, assim, o total de pontos
de cada candidato.

5.Para os cargos de Analista Judiciário - todas as Áreas/Es-
pecialidades, as Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Co-
nhecimentos Específicos serão de caráter eliminatório e classifica-
tório, considerando-se habilitado o candidato que tenha obtido o total
de pontos, na somatória das provas mencionadas neste item, igual ou
superior a 200 (duzentos).

6.Para os cargos de Técnico Judiciário - todas as Áreas/Es-
pecialidades, as Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Co-
nhecimentos Específicos serão de caráter eliminatório e classifica-
tório, considerando-se habilitado o candidato que tenha obtido o total
de pontos, na somatória das provas mencionadas neste item, igual ou
superior a 150 (cento e cinquenta).

7.Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas serão
excluídos do Concurso.

8.Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Federal
da Primeira Região - e-DJF1 e deles somente constarão os candidatos
habilitados.

VIII - DA PROVA DE REDAÇÃO PARA OS CARGOS DE
ANALISTA JUDICIÁRIO ? ÁREA JUDICIÁRIA; ANALISTA JU-
DICIÁRIO ? ÁREA ADMINISTRATIVA; ANALISTA JUDICIÁRIO
? ÁREA JUDICIÁRIA ? ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MAN-
DADOS E ANALISTA JUDICIÁRIO ? ÁREA APOIO ESPECIA-
LIZADO ? ESPECIALIDADE CONTADORIA

1.Para os cargos de Analista Judiciário (todas as áreas/es-
pecialidades), a Prova de Redação será aplicada juntamente com as
provas objetivas para todos os candidatos inscritos e somente será
avaliada a dos candidatos habilitados, na forma do Capítulo VII deste
Edital, e mais bem classificados nas provas objetivas, considerando-
se, para cada Cargo/Área/Especialidade/Cidade de Classificação, a
posição de classificação indicada na Tabela que consta no Anexo
I V.

2.Em caso de empate na última posição, todos os candidatos
nessa condição terão a Prova de Redação avaliada. Os demais can-
didatos serão automaticamente eliminados do Concurso.

3.Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas
a portadores de deficiência, em conformidade com o Capítulo IV
deste Edital, serão corrigidas as Provas de Redação de todos os
candidatos habilitados nas Provas Objetivas, na forma do Capítulo
VII deste Edital.

4.Na Prova de Redação será apresentada uma única proposta,
a respeito da qual o candidato deverá desenvolver a redação.

5.Na avaliação da Prova de Redação serão considerados,
para atribuição dos pontos, os seguintes aspectos:

5.1Conteúdo - até 40 (quarenta) pontos:
a)perspectiva adotada no tratamento do tema;
b)capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema

proposto;
c)consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu

encadeamento.
5.2A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra

uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações
e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.

5.3Estrutura - até 30 (trinta) pontos:
a)respeito ao gênero solicitado;
b)progressão textual e encadeamento de ideias;
c)articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
5.4Expressão - até 30 (trinta) pontos:
5.4.1A avaliação da expressão não será feita de modo es-

tanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação
com o conteúdo desenvolvido.

5.4.2A avaliação será feita considerando-se:
a)desempenho linguístico de acordo com o nível de conhe-

cimento exigido;
b)adequação do nível de linguagem adotado à produção pro-

posta e coerência no uso;
c)domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes

itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos;
concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal;
emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e
modos verbais; grafia e acentuação.

6.Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião
da avaliação do desempenho na Prova de Redação a que se refere
esse Capítulo, poderão os candidatos valer-se das normas ortográficas
em vigor antes ou depois daquelas implementadas pelo Decreto Pre-
sidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, em decorrência do
período de transição previsto no art. 2º, parágrafo único da citada
norma, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portugue-
sa.

7.Será atribuída nota ZERO à redação que:
a)fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema pro-

posto;
b)apresentar textos sob forma não articulada verbalmente

(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou
qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado.

c)for assinada fora do local apropriado;
d)apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite

a identificação do candidato;
e)for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
f)estiver em branco;
g)apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
8.A folha para rascunho no Caderno de Provas é de pre-

enchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado
pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação
pela banca examinadora.

9.Na Prova de Redação, deverão ser rigorosamente obser-
vados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta)
linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

10.A Prova de Redação terá caráter eliminatório e será ava-
liada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se
habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.

11.O candidato não habilitado na Prova de Redação será
excluído do Concurso.

12. Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Fe-
deral da Primeira Região - e-DJF1 e deles somente constarão os
candidatos habilitados.

IX - DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO PARA O
CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO ? ÁREA ADMINISTRATI-
VA

1.Para a Prova Prática de Digitação serão convocados os
candidatos habilitados nas Provas Objetivas, na forma do Capítulo
VII deste Edital, e mais bem classificados, considerando-se, para cada
Cidade de Classificação, a posição de classificação indicada na Ta-
bela que consta no Anexo V.

2.Em caso de empate na última posição, todos os candidatos
nessa condição serão convocados para a Prova Prática de Digitação.

3.Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas
a portadores de deficiência, em conformidade com o Capítulo IV
deste Edital, serão convocados todos os candidatos habilitados nas
Provas Objetivas.

4.Os demais candidatos serão eliminados do Concurso Pú-
blico.

5.A Prova Prática de Digitação será realizada nas cidades
indicadas na Tabela que consta no Anexo V, em data, horários e
locais a serem posteriormente divulgados por meio de Edital de Con-
vocação Específico.

6.A Prova Prática de Digitação constará de cópia de texto
impresso, em microcomputador, em editor de texto Word for Win-
dows, versão 2003 ou superior. Será utilizado teclado padrão
ABNT2.

6.1A Prova Prática de Digitação será avaliada quanto à pro-
dução e erros (número e tipo de erros cometidos na transcrição).

6.2Em princípio, a nota 100 (cem) será atribuída à trans-
crição sem erros, em que o candidato tenha produzido, no mínimo,
780 (setecentos e oitenta) toques líquidos em 6 (seis) minutos, ou
seja, 130 (cento e trinta) toques líquidos por minuto, conforme tabela
a seguir:

TL (toques líquidos) Mínimo de Nota Máxima
130 100
124 90
11 8 80
11 2 70
106 60
100 50

Menor que 100 zero

6.3Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta,
no tempo estipulado, o número de toques brutos, diminuindo-se os
erros cometidos, segundo a fórmula:

onde:
TL =toques líquidos por minuto
TB =toques brutos
ERROS =descontos por erros cometidos
6.4Os toques brutos correspondem à totalização do número

de toques dado pelo candidato, incluindo vírgulas, espaços, pontos,
acentuações e mudanças de parágrafo.

6.5Os erros serão observados toque a toque, comparando-se
a transcrição feita pelo candidato com o texto original, considerando-
se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorrências:

6.5.1inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais
e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados; duplicação de le-
tras;

6.5.2falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre pa-
lavras e letras;

6.5.3falta ou uso indevido de maiúsculas;
6.5.4tabulação desigual; falta de tabulação e colocação de

tabulação onde não existe.
7.A Prova Prática de Digitação terá caráter exclusivamente

habilitatório, não influindo na classificação do candidato, e será ava-
liada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se
habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta).

8.Obedecidos os critérios de avaliação, aos candidatos ha-
bilitados será atribuída nota 100 (cem) e aos não habilitados será
atribuída nota 0 (zero).

9.O candidato não habilitado será excluído do Concurso.
10.Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Fe-

deral da Primeira Região - e-DJF1 e deles somente constarão os
candidatos habilitados.

X - DA PROVA PRÁTICA DE CAPACIDADE FÍSICA
PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO ? ÁREA ADMI-
NISTRATIVA ? ESPECIALIDADE SEGURANÇA E TRANSPOR-
TE

1.Para a Prova Prática de Capacidade Física serão convo-
cados os candidatos habilitados nas Provas Objetivas, conforme dis-
posto no Capítulo VII, e mais bem classificados, considerando-se,
para cada Cidade de Classificação, a posição de classificação indicada
na Tabela que consta no Anexo VI.

2.Havendo empate na última colocação, todos os candidatos
nessa condição serão convocados. Os demais candidatos serão eli-
minados do Concurso Público.

2.1Dentre os candidatos que concorrerem as vagas reser-
vadas a portadores de deficiência, em conformidade com o Capítulo
IV deste Edital, serão convocados todos os habilitados na Prova
Objetiva, conforme disposto no Capítulo VII.

2.1.1Para realização da prova prática os candidatos deverão
observar o item 5.1 do Capítulo IV deste Edital.

3.A Prova Prática de Capacidade Física será realizada nas
cidades indicadas na Tabela que consta no Anexo VI, em data, ho-
rários e locais a serem posteriormente divulgados por meio de Edital
de Convocação Específico.
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4.Os candidatos convocados para a Prova Prática de Ca-
pacidade Física deverão apresentar-se com roupa apropriada para
ginástica e calçando tênis. Deverão estar munidos de ATESTADO
MÉDICO, emitidos com no máximo 5 (cinco) dias de antecedência à
data da prova (inclusive), que certifique, especificamente, que o can-
didato está APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO.

4.1O Atestado Médico, conforme modelo disposto no Anexo
VII deste Edital, deverá conter assinatura, carimbo e CRM do pro-
fissional.

5.A prova consistirá de realização de corrida, sem aque-
cimento prévio, durante 12 (doze) minutos, em pista aferida, com
marcações de 50 (cinquenta) em 50 (cinquenta) metros, sendo que,
nos últimos 50 (cinquenta) metros será demarcada de 10 (dez) em 10
(dez) metros. Decorridos os 12 (doze) minutos será dado um sinal e
os candidatos deverão parar no lugar em que estiverem.

6.Considerar-se-á como desempenho mínimo habilitatório:
6.1Homem: 2.000 (dois mil) metros.
6.2Mulher: 1.600 (um mil e seiscentos) metros.
7.A Prova Prática de Capacidade Física terá caráter exclu-

sivamente habilitatório.
8.Obedecidos os critérios de avaliação descritos, aos can-

didatos habilitados será atribuída nota 100 (cem) e aos não habi-
litados será atribuída nota 0 (zero).

9.O candidato não habilitado será excluído do Concurso.
10.Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Fe-

deral da Primeira Região - e-DJF1 e deles somente constarão os
candidatos habilitados.

XI - DA PROVA DE ESTUDO DE CASO PARA O CAR-
GO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZA-
DO - ESPECIALIDADE OPERAÇÃO DE COMPUTADOR

1.A Prova de Estudo de Caso será aplicada juntamente com
as provas objetivas para todos os candidatos do cargo Técnico Ju-
diciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Operação de
Computadores e somente será avaliada a dos candidatos habilitados,
na forma do Capítulo VII deste Edital, e mais bem classificados nas
provas objetivas, considerando-se até a 10ª (décima) posição.

2.Em caso de empate na última posição, todos os candidatos
nessa condição terão a Prova de Estudo de Caso avaliada. Os demais
candidatos serão automaticamente eliminados do Concurso.

3.Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas
a portadores de deficiência, em conformidade com o Capítulo IV
deste Edital, serão corrigidas as Provas de Estudo de Caso de todos os
candidatos habilitados nas Provas Objetivas.

4.A Prova de Estudo de Caso destinar-se-á a avaliar o do-
mínio de conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do
candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo para o
qual se inscreveu. Constará de 2 (dois) problemas práticos propostos,
para os quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções.
Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a Conhecimentos Es-
pecíficos, conforme programa constante do Anexo II deste Edital,
adequados ao nível de escolaridade exigido e às atribuições do cargo
para o qual o candidato se inscreveu.

5.A Prova de Estudo de Caso terá caráter eliminatório e será
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, obedecidos os
critérios de avaliação, considerando-se habilitado o candidato que
nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).

6.Será atribuída nota ZERO à Prova de Estudo de Caso nos
seguintes casos:

6.1for assinada fora do local apropriado;
6.2apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possi-

bilite a identificação do candidato;
6.3for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
6.4estiver em branco;
6.5apresentar letra ilegível e ou incompreensível.
7.Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato

será considerado na correção da Prova de Estudo de Caso pela Banca
Examinadora.

8.O candidato não habilitado será excluído do Concurso.
9.Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Federal

da Primeira Região - e-DJF1 e deles somente constarão os candidatos
habilitados.

XII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.A nota final dos candidatos habilitados para todos os Car-

gos/Área/Especialidade será igual ao total de pontos obtidos nas pro-
vas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Espe-
cíficos, obedecidos os critérios estabelecidos no Capítulo VII deste
Edital.

2.Os candidatos habilitados serão classificados por ordem
decrescente de nota final, em Listas de Classificação por Cidade de
Classificação observado o Cargo/Área/Especialidade escolhido e a
reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência.

3.Para todos os Cargos/Áreas/Especialidades, na hipótese de
igualdade de nota final, terá preferência, para fins de desempate, após
a observância do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº
10.741/03 (Estatuto do Idoso) - considerada, para esse fim, a data de
realização das provas objetivas - sucessivamente, o candidato que:

3.1obtiver maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos
Específicos;

3.2obtiver maior número de acertos nas questões de Por-
tuguês da Prova Objetiva;

4.Havendo empate após a aplicação dos critérios das provas
objetivas (item 3 deste Capítulo), far-se-á o desempate mediante con-
vocação específica do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ob-
servados os seguintes critérios:

a)possuir tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b)possuir tempo de serviço público federal;
c)possuir tempo de serviço público;
d)tiver mais idade.
e)tiver exercido efetivamente a função de jurado, conforme

disposto na Lei no 11.689/08.

XIII - DOS RECURSOS
1.Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do pedido de isenção do valor da ins-

crição;
b) à aplicação das provas;
c) às questões das provas e gabaritos preliminares;
d) à vista das Provas Redação e Estudo de Caso;
e) ao resultado das provas.
2.Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois)

dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como
termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser re-
corrido.

2.1Somente serão considerados os recursos interpostos no
prazo estipulado para a fase a que se referem.

2.2Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo des-
tinado a evento diverso do questionado.

3.Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela
internet, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concur-
sosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do
Concurso Público.

3.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e trans-
mitidos conforme as instruções contidas neste Edital e no site da
Fundação Carlos Chagas.

3.2 A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região não se responsabilizam por recursos não recebidos
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de ener-
gia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que im-
possibilitem a transferência de dados.

4.O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito.

5.Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax),
telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não seja o especificado
neste Edital.

6.Será concedida Vista da Prova de Redação e Estudo de
Caso a todos os candidatos que tiveram a Prova - Redação/Estudo de
Caso corrigida, conforme item 1, do Capítulo VIII e Capítulo XI
deste Edital, em período a ser informado em Edital específico.

6.1A vista da Prova de Redação e Estudo de Caso será
realizada no site da Fundação Carlos Chagas www.concur-
sosfcc.com.br, em data e horário a serem oportunamente divulgados.
As instruções para a vista de prova serão disponibilizadas no site da
Fundação Carlos Chagas.

7.A Banca Examinadora constitui última instância para re-
curso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais.

8.O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos
recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o
gabarito oficial definitivo.

9.O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à
prova, independentemente de formulação de recurso.

10.Na ocorrência do disposto nos itens 8 e 9 e/ou em caso de
provimento de recurso, poderá haver, eventualmente, alteração da
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior
ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não
obtiver a nota mínima exigida para a prova.

11.Serão indeferidos os recursos:
a)cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b)que estejam em desacordo com as especificações contidas

neste Capítulo;
c)com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intem-

pestivos.
12.Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada

evento referido no item 1 deste Capítulo, devidamente fundamentado,
sendo desconsiderado recurso de igual teor.

13.As decisões dos recursos serão levadas ao conhecimento
dos candidatos por meio do site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), não tendo caráter didático, e ficarão dis-
poníveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de publicação do
respectivo Edital ou Aviso.

XIV - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1.O provimento dos cargos ficará a critério da Administração

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e obedecerá à ordem de
classificação específica dos candidatos habilitados, conforme a opção
por Cidade de Classificação feita no ato de inscrição e de acordo com
a necessidade do Tribunal. A nomeação do candidato dar-se-á na
Classe "A", Padrão 01, do respectivo cargo ou conforme dispuser a
legislação na época da nomeação.

2.O candidato habilitado no concurso poderá ser nomeado,
no âmbito da Primeira Região, para outra localidade, diversa da de
sua opção, onde não haja candidato aprovado, ficando a nomeação
condicionada a Edital de Convocação expedido pelo Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região e manifestações de interesse do can-
didato, sem quaisquer ônus para a Administração.

2.1O prazo para manifestação de interesse do candidato será
de 20 (vinte) dias contados da publicação do edital no Diário da
Justiça Federal da Primeira Região - e-DJF1.

2.2 O candidato que não se manifestar dentro do prazo es-
tabelecido pela Administração ou desistir da nomeação pelas listas
indicadas no item 2.3 deste Capítulo terá seu nome excluído destas
listas, porém, manterá seu nome na lista de classificação por Car-
go/Área/Especialidade/Cidade de Classificação/ Realização de Pro-
va.

2.3A convocação, mediante Edital, obedecerá a seguinte or-
dem:

a)candidatos habilitados constantes da lista geral da Unidade
da Federação;

b)candidatos habilitados constantes da lista geral da Primeira
Região.

2.3.1A lista geral da Unidade da Federação mencionada na
alínea "a" do subitem 2.3 deste Capítulo será feita por ordem de-
crescente da nota bruta total do candidato nas provas objetivas, cal-
culada multiplicando-se o número de acertos em cada prova pelos
respectivos pesos.

2.3.2A lista geral da Primeira Região mencionada na alínea
"b" do subitem 2.3 deste Capítulo será feita por ordem decrescente da
nota bruta total do candidato nas provas objetivas, calculada mul-
tiplicando-se o número de acertos em cada prova pelos respectivos
pesos.

3.O candidato nomeado será excluído das demais listas de
que constar.

4.O candidato nomeado, na forma prevista no presente edital,
deverá permanecer, no mínimo 3 (três) anos na localidade para onde
foi nomeado, sendo vedada a redistribuição e a remoção.

5.No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-
á à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem
classificatória.

6.O Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá ceder
candidatos aprovados no concurso de que trata o presente Edital a
outros órgãos do Poder Judiciário Federal, para fins de nomeação,
mediante a observância dos seguintes requisitos:

a)para provimento dos cargos idênticos àqueles para as quais
foi realizado o concurso, com a mesma denominação, estrutura na
carreira, atribuições, direitos e deveres e requisitos de escolaridade;

b)para exercício previsto nas mesmas localidades de rea-
lização do concurso;

c)observada a ordem de classificação no concurso;
d)anuência do candidato.
7.O candidato que não aceitar a nomeação para outro órgão

permanecerá na mesma posição na listagem de classificação do con-
curso.

8.Previamente à posse, o candidato nomeado deverá apre-
sentar os seguintes documentos:

a)prova de ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas
no art. 12 da Constituição Federal;

b)estar quite com as obrigações eleitorais e, para candidato
do sexo masculino, também com as obrigações militares (Leis nºs
4.375/64 e 4.754/65 e Decreto nº 57.654/66);

c) comprovante de idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d) comprovante de inscrição no CPF;
e) comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;
f) declaração de não ter sofrido, no exercício de função

pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da
Lei nº 8.112/90;

g) declaração de acumulação de cargo ou função pública,
quando for o caso, ou a sua negativa;

h) declaração de bens, na forma da Lei nº 8.429/92;
i) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "C" ou

"D", para candidato a cargo de Técnico Judiciário - Área Admi-
nistrativa - Especialidade Segurança e Transporte;

j) diploma ou certificado, devidamente registrado, de con-
clusão do grau de escolaridade exigido para o cargo;

k)registro no Conselho de Classe para o exercício da pro-
fissão;

l)cédula de identidade;
m) declaração de antecedentes criminais relativa aos últimos

5 (cinco) anos, podendo ser de próprio punho;
n)declaração de cancelamento ou a licença da inscrição da

OAB, quando for o caso;
o)certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso;
p)atestado de aptidão física e mental, a ser fornecido pelo

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Seções e Subseções vin-
culadas;

q)3 (três) fotografias 3x4 recentes, de frente e iguais.
9.O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Seções e Sub-

seções vinculadas, no momento do recebimento dos documentos para
a posse, afixará 1 (uma) foto 3x4 do candidato no Cartão de Au-
tenticação Digital - CAD e, na sequência, coletará sua assinatura e
procederá à autenticação digital no cartão.

10.A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para
investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em
prova documental acarretará eliminação do concurso público e anu-
lação de todos os atos com respeito a ele praticados pelo Tribunal,
ainda que já tenha sido publicado o Edital de homologação do re-
sultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

11.Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos,
nem fotocópias não autenticadas.

12.A posse no cargo fica condicionada ao atendimento dos
requisitos previstos na legislação em vigor e regulamentos (Lei nº
8.112/90, art. 5º, incisos I a VI e parágrafo único, c/c a Resolução nº
115/94 - CJF, e alterações posteriores).

13.O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não to-
mar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

14.Somente serão empossados os candidatos considerados
aptos em inspeção de saúde física e mental, a cargo da Administração
do Tribunal e das respectivas Seções e Subseções Judiciárias, con-
forme o caso.

14.1Os candidatos habilitados para vagas reservadas a por-
tadores de deficiência também deverão cumprir o disposto no item
15, sem prejuízo das exigências estabelecidas no Capítulo IV deste
Edital.

14.2A Administração convocará os candidatos para a ins-
peção médica constante do item 14 e os informará dos exames la-
boratoriais e complementares a serem por eles apresentados naquela
ocasião.

14.3Os exames laboratoriais e complementares serão rea-
lizados às expensas do candidato e servirão como elementos sub-
sidiários à inspeção médica constante do item 14 deste Capítulo.



Nº 21, segunda-feira, 31 de janeiro de 2011146 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032011013100146

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

15.O candidato nomeado que não for considerado apto na
inspeção de saúde física e mental terá o seu ato de nomeação tornado
sem efeito.

15.1Por conveniência da Administração, a área de Recursos
Humanos do Tribunal Regional Federal poderá autorizar que a ins-
peção médica ou a avaliação da equipe multidisciplinar seja realizada
em localidade diversa da de nomeação do candidato.

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.O prazo de validade do presente concurso é de 2 (dois)

anos, a contar de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da Administração do Tribunal Regional Federal da
1ª Região.

1.1.O Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá ho-
mologar por atos diferentes e em épocas distintas o resultado final
dos diversos cargos deste concurso.

2.Os atos, convocações e avisos relativos ao presente con-
curso serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados nos
sites do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e da Fundação Carlos
Chagas.

3.Serão publicados apenas os resultados dos candidatos que
lograrem classificação no concurso.

3.1Será disponibilizado o boletim de desempenho nas provas
para consulta, por meio do CPF e do número de inscrição do can-
didato, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas: www.con-
cursosfcc.com.br em data a ser determinada no Edital de Resultados,
a ser publicado no Diário Oficial da União.

4.Todos os cálculos descritos neste Edital relativos às provas
serão realizados com 2 (duas) casas decimais, arredondando-se para
cima sempre que a 3ª (terceira) casa decimal for maior ou igual a 5
(cinco).

5.O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reserva-se o
direito de proceder às nomeações, em número que atenda as ne-
cessidades do serviço, de acordo com as vagas existentes, a dis-
ponibilidade orçamentária e a conveniência da Administração.

6.Será fornecida certidão de habilitação de candidato no con-
curso público, através do site do TRF - 1ª Região, a qual terá validade
de 90 dias.

7.A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição ou prova
do candidato ou tornar sem efeito sua nomeação, desde que ve-
rificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou irregularidades
na inscrição, nas provas ou nos documentos.

8.O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Fundação
Carlos Chagas não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes a este concurso.

9.Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço,
telefone para contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no
Formulário de Inscrição, o candidato deverá:

9.1Efetuar a atualização dos dados pessoais até o terceiro dia
útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no item 7 do
Capítulo VI deste Edital, por meio do site www.concur-
s o s f c c . c o m . b r.

9.2Após o prazo estabelecido no item 9.1 até a homologação
dos Resultados, encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento
(AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Can-
didato - SAC - Ref.: Atualização de Dados Cadastrais/Concurso Pú-
blico - TRF 1ª Região - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim
Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).

9.3Após a homologação do Concurso, encaminhar reque-
rimento à área de Cadastro de Pessoal do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, das Seções ou das Subseções Judiciárias, conforme o
caso.

10.É responsabilidade do candidato manter seu endereço e
telefone atualizados para viabilizar os contatos necessários, sob risco
de, quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não
seja localizado.

11.Os candidatos serão comunicados da nomeação por in-
termédio de correspondência enviada pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, pelas Seções ou Subseções Judiciárias.

12.O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Fundação
Carlos Chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao
candidato decorrentes de:

a) endereço eletrônico errado e/ou não atualizado;
b) endereço residencial errado e/ou não atualizado;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e

Telégrafos - ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço
errado do candidato;

e) correspondência recebida por terceiros.
13.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações,

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em
Edital ou aviso a ser publicado.

14.Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e,
na remota hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o Co-
ordenador do Colégio, antes do início da prova, diligenciará no sen-
tido de:

a)substituição dos Cadernos de Questões defeituosos;
b)em não havendo número suficiente de Cadernos para a

devida substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram
falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo;

c)se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o Co-
ordenador do Colégio, após ouvido o Plantão da Fundação Carlos
Chagas, estabelecerá prazo para compensação do tempo usado para
regularização do caderno.

15.As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omis-
sos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível,
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pela Fundação Carlos
Chagas, no que a cada um couber.

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer su-

porte técnico e administrativo, favorecendo o exercício da função
judicante pelos magistrados e órgãos julgadores. Compreende o pro-
cessamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios
estatísticos e a análise e pesquisa de legislação, doutrina e juris-
prudência. Envolve a indexação de documentos e o atendimento às
partes, dentre outras atividades de mesma natureza e grau de com-
plexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o

adequado funcionamento e desenvolvimento da organização. Com-
preende o planejamento, a execução, o acompanhamento e a ava-
liação de planos, projetos, programas ou estudos ligados à admi-
nistração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamen-
tários e financeiros, bem como ao desenvolvimento organizacional, à
contadoria e/ou auditoria. Envolve a emissão de pareceres, relatórios
técnicos, certidões, declarações, informações em processos, bem co-
mo outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESPE-
CIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS

Realizar atividades de nível superior a fim de possibilitar o
cumprimento de ordens judiciais. Compreende a realização de di-
ligências externas relacionadas com a prática de atos de comunicação
processual e de execução, dentre outras atividades de mesma natureza
e grau de complexidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE CONTADORIA

Realizar atividades de nível superior a fim de garantir o
adequado acompanhamento da situação patrimonial e financeira da
organização, favorecer a elaboração orçamentária, bem como pos-
sibilitar a liquidação de julgados e atualização de valores de títulos,
guias e depósitos judiciais. Compreende a elaboração de cálculos, a
verificação de contas e a emissão de relatórios e pareceres, bem como
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Realizar atividades de nível intermediário a fim de fornecer

auxílio técnico e administrativo, favorecendo o exercício da função
judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores e o exercício das
funções necessárias ao adequado funcionamento da organização.
Compreende o processamento de feitos, a redação de minutas, o
levantamento de dados para elaboração de relatórios estatísticos, pla-
nos, programas, projetos e para a instrução de processos, a pesquisa
de legislação, doutrina e jurisprudência, a emissão de pareceres, re-
latórios técnicos, certidões, declarações e informações em processos.
Envolve a distribuição e o controle de materiais de consumo e per-
manente, a elaboração e conferência de cálculos diversos, a digitação,
revisão, reprodução, expedição e o arquivamento de documentos e
correspondências, a prestação de informações gerais ao público, bem
como a manutenção e consulta a bancos de dados e outras atividades
de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA -
ESPECIALIDADE SEGURANÇA E TRANSPORTE

Realizar atividades de nível intermediário a fim de zelar pela
segurança dos magistrados, servidores, visitantes, instalações e bens
patrimoniais do órgão, como também garantir a adequada condução
de veículos oficiais. Compreende o controle de entrada e saída de
pessoas e bens, a realização de rondas para verificação das condições
das instalações, a direção defensiva de veículos oficiais, o registro de
ocorrências que fogem à rotina e de incidentes ocorridos com veí-
culos, a execução de atividades de prevenção e combate a incêndios,
e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZA-
DO - ESPECIALIDADE OPERAÇÃO DE COMPUTADOR

Realizar atividades de nível intermediário com a finalidade
de garantir a eficácia no processamento de dados e programas. Com-
preende a verificação, a preparação e a operação de equipamentos de
informática, bem como o atendimento a usuários, dentre outras ati-
vidades de mesma natureza e grau de complexidade.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Observação: considerar-se-á legislação vigente até a data da
publicação do Edital de Abertura das Inscrições.

ANALISTA JUDICIÁRIO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
(Para os cargos de Analista/todas as Áreas/Especialidades)
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e ver-

bal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego
de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação.
Redação. Interpretação de texto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
(Para os cargos de Analista/todas as Áreas/Especialidades)
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, fer-

ramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet.
Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
DIREITO ADMINISTRATIVO
Administração Pública: direta e indireta. Responsabilidade

Civil da Administração Pública. Órgão e agentes públicos. Princípios
básicos da administração pública. Poderes administrativos. Controle
da administração pública: controle administrativo, judicial e legis-
lativo. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classi-
ficação e espécies. Invalidação dos atos administrativos. Revogação e
anulação. Efeitos decorrentes. Lei nº 8.112/1990. Lei nº 9.784/1999.

DIREITO CONSTITUCIONAL
Da Constituição: conceito e classificação. Dos princípios

fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e
deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade
e dos direitos políticos. Da organização do Estado: da organização
político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos Mu-
nicípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Administração
Pública: disposições gerais e dos servidores públicos. Da organização
dos poderes: do Poder Legislativo: do Congresso Nacional, das atri-
buições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Se-
nado Federal, dos deputados e dos senadores, do processo legislativo,
da fiscalização contábil, financeira e orçamentária; do Poder Exe-
cutivo: do Presidente e do Vice-Presidente da República, das atri-
buições do Presidente da República e da Responsabilidade do Pre-
sidente da República; do Poder Judiciário: disposições gerais, do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tri-
bunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; das funções es-
senciais à Justiça.

DIREITO CIVIL
Lei de Introdução ao Código Civil. Das pessoas. Dos bens.

Dos Fatos Jurídicos. Do direito das obrigações, das modalidades das
obrigações: das obrigações de dar, das obrigações de fazer, das obri-
gações de não fazer. Do adimplemento e extinção das obrigações: do
pagamento. Dos contratos em geral. Da posse. Da propriedade: da
propriedade em geral.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Das partes e dos procuradores: da capacidade processual, dos

deveres das partes e dos seus procuradores, dos procuradores. Do
Ministério Público. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça.
Dos atos processuais. Do processo e do procedimento: das dispo-
sições gerais. Do procedimento ordinário. Dos recursos: das dis-
posições gerais, da apelação, do agravo, dos embargos de declaração.
Do processo de execução. Da execução em geral. Das diversas es-
pécies de execução: Das disposições gerais, Da execução para a
entrega da coisa, Da execução das obrigações de fazer e de não fazer,
Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Dos em-
bargos do devedor. Da suspensão e da extinção do processo de exe-
cução. Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Execução fiscal.
Juizado Especial Federal.

DIREITO PENAL
Aplicação da lei penal. Da imputabilidade penal. Do con-

curso das pessoas. Das penas: das espécies de pena e da aplicação da
pena. Das medidas de segurança. Da extinção da punibilidade. Dos
crimes contra a pessoa: dos crimes contra a honra. Apropriação in-
débita previdenciária. Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes
contra a Administração Pública: dos crimes praticados por funcio-
nário público contra a administração em geral, dos crimes praticados
por particular contra a administração em geral e dos crimes contra a
administração da justiça. Crimes contra a ordem tributária e crimes
contra a ordem econômica. Crimes hediondos. Abuso de autoridade.
Crimes ambientais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Do inquérito policial. Da ação penal. Do juiz, do Ministério

Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça.
Competência penal do STF, do STJ, dos TRFs e dos Juízes Federais.
Atos processuais: forma, tempo e lugar. Das citações e intimações.
Prisão: temporária, em flagrante, preventiva, decorrente de pronúncia
e decorrente de sentença. Liberdade provisória e fiança. Atos ju-
risdicionais: despachos, decisões interlocutórias e sentença (conceito,
publicação, intimação e efeitos). Dos recursos em geral. Juizados
Especiais Federais Criminais.

REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª REGIÃO
Organização e competência do TRF ? 1a Região: Órgãos

jurisdicionais, Corregedoria da Justiça Federal, Conselho de Admi-
nistração, Comissões Permanentes e Temporárias. Competência dos
órgãos jurisdicionais: competência originária, competência recursal.
Dos Desembargadores Federais: escolha, nomeação, posse e anti-
guidade. Atribuições e competência dos membros do Tribunal: do
Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente, do Corregedor-Regional,
do Relator e do Revisor. Sessões de julgamento: Plenário, Corte
Especial, Seções e Turmas. Processos originários: habeas corpus,
mandado de segurança, habeas data, mandato de injunção, ação res-
cisória, conflito de competência, ação penal originária e revisão cri-
minal. Recursos: em matéria cível, em matéria penal e em matéria
trabalhista. Dos recursos das decisões do Tribunal: agravos, embar-
gos, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário em
habeas corpus e em mandado de segurança. Dos Juízes Federais de
Primeira Instância.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
Teorias Administrativas: Principais escolas - características

básicas e contribuições. Planejamento Estratégico: Conceitos. Prin-
cípios. Etapas. Níveis. Métodos. Gestão de Projetos: Conceitos. Fun-
damentos. Ciclo de vida. Ferramentas. Benefícios. Gestão de Pro-
cessos: Definições. Componentes. Características. Benefícios. Obje-
tivos do mapeamento. Cadeia de valor. Níveis de detalhamento dos
processos. Notação. Ferramentas de mapeamento. Projeto de mapea-
mento. Indicadores. Gestão da qualidade: conceitos, objetivos, mé-
todos e ferramentas. Comunicação como ferramenta de gestão. Li-
citações e Contratos: Lei nº 8.666/1993: Conceito, finalidade, prin-
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cípios, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações,
modalidades, procedimentos, anulação e revogação, sanções, pregão
presencial e eletrônico, sistema de registro de preços. Lei nº
10.520/2002. Características do contrato administrativo. Formalização
e fiscalização do contrato. Aspectos orçamentários e financeiros da
execução do contrato. Sanção administrativa. Equilíbrio econômico-
financeiro. Garantia contratual. Alteração do objeto. Prorrogação do
prazo de vigência e de execução.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Princípios Básicos da Administração Pública; Poderes e De-

veres do Administrador Público. Papel dos Controles externos e in-
ternos da Administração Pública. Noções de Direito Constitucional:
Administração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos.
Da organização dos poderes: do Poder Legislativo: do Congresso
Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, dos deputados e dos senadores e do
processo legislativo; do Poder Judiciário: disposições gerais, do Su-
premo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tri-
bunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Noções de Direito
Administrativo: Lei nº 8.112/1990: Do provimento. Da vacância. Dos
direitos e vantagens. Do regime disciplinar. Do processo adminis-
trativo disciplinar. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atri-
butos, classificação e espécies. Invalidação dos atos administrativos.
Revogação e anulação. Efeitos decorrentes. Lei nº 9.784/1999: Regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Fe-
deral.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E OR-
ÇAMENTÁRIA

Conceitos básicos de administração financeira. Demonstra-
ções financeiras: balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados e demonstração do resultado do exercício. Aná-
lise e interpretação das demonstrações contábeis. Noções de Orça-
mento Público: Conceito; Instrumentos Básicos de Planejamento;
Princípios Orçamentários; Técnicas de Elaboração Orçamentária; Re-
cursos para execução dos programas: Exercício Financeiro; Créditos
Orçamentários e Créditos Adicionais; Descentralização de Créditos;
Orçamento por Programa; Noções de Contabilidade Pública; Lei Or-
çamentária anual - LOA e Plano Plurianual - PPA.

NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
Conceitos. Estratégias de RH. Seleção. Treinamento e de-

senvolvimento. Gestão de desempenho: conceitos, objetivos, métodos.
Gestão estratégica de pessoas por competências. Cultura Organiza-
cional: Conceitos. Elementos. Clima organizacional. Motivação. Li-
derança. Gestão de conflitos. Aprendizagem organizacional. Educação
corporativa. Educação a distância.

REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª REGIÃO
Organização e composição do TRF - 1ª Região: órgãos ju-

risdicionais, Corregedoria-Regional, Conselho de Administração, Cor-
te Especial, Comissões Permanentes e Temporárias. Da Polícia do
Tribunal. Dos Serviços Administrativos: Do Gabinete da Presidência,
dos Gabinetes dos Desembargadores Federais, da Coordenação dos
Juizados Especiais Federais, da Secretaria do Tribunal. Dos Desem-
bargadores Federais e dos Juizes Federais. Atribuições dos membros
do Tribunal: do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-Re-
gional.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESPE-
CIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS

DIREITO ADMINISTRATIVO
Administração Pública: direta e indireta. Responsabilidade

Civil da Administração Pública. Órgão e agentes públicos. Princípios
básicos da administração pública. Poderes administrativos. Controle
da administração pública: controle administrativo, judicial e legis-
lativo. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classi-
ficação e espécies. Invalidação dos atos administrativos. Revogação e
anulação. Efeitos decorrentes. Lei nº 8.112/1990. Lei nº 9.784/1999.

DIREITO CONSTITUCIONAL
Da Constituição: conceito e classificação. Dos princípios

fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e
deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade
e dos direitos políticos. Da organização do Estado: da organização
político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos Mu-
nicípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Administração
Pública: disposições gerais e dos servidores públicos. Da organização
dos poderes: do Poder Legislativo: do Congresso Nacional, das atri-
buições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Se-
nado Federal, dos deputados e dos senadores, do processo legislativo,
da fiscalização contábil, financeira e orçamentária; do Poder Exe-
cutivo: do Presidente e do Vice-Presidente da República, das atri-
buições do Presidente da República e da Responsabilidade do Pre-
sidente da República; do Poder Judiciário: disposições gerais, do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tri-
bunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; das funções es-
senciais à Justiça.

DIREITO CIVIL
Lei de Introdução ao Código Civil. Das pessoas. Dos bens.

Dos Fatos Jurídicos. Do direito das obrigações, das modalidades das
obrigações: das obrigações de dar, das obrigações de fazer, das obri-
gações de não fazer. Do adimplemento e extinção das obrigações: do
pagamento. Dos contratos em geral. Da posse. Da propriedade: da
propriedade em geral.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Das partes e dos procuradores: da capacidade processual, dos

deveres das partes e dos seus procuradores, dos procuradores. Do
Ministério Público. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça.
Dos atos processuais. Do processo e do procedimento: das dispo-
sições gerais. Do procedimento ordinário. Dos recursos: das dis-
posições gerais, da apelação, do agravo, dos embargos de declaração.
Do processo de execução: Da execução em geral. Das diversas es-
pécies de execução: Das disposições gerais, Da execução para a
entrega da coisa, Da execução das obrigações de fazer e de não fazer,

Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Dos em-
bargos do devedor. Da suspensão e da extinção do processo de exe-
cução. Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Execução fiscal.
Juizado Especial Federal.

DIREITO PENAL
Aplicação da lei penal. Da imputabilidade penal. Do con-

curso das pessoas. Das penas: das espécies de pena e da aplicação da
pena. Das medidas de segurança. Da extinção da punibilidade. Dos
crimes contra a pessoa: dos crimes contra a honra. Apropriação in-
débita previdenciária Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes
contra a Administração Pública: dos crimes praticados por funcio-
nário público contra a administração em geral, dos crimes praticados
por particular contra a administração em geral e dos crimes contra a
administração da justiça. Crimes contra a ordem tributária e crimes
contra a ordem econômica. Crimes hediondos. Abuso de autoridade.
Crimes ambientais.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Do inquérito policial. Da ação penal. Do juiz, do Ministério

Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça.
Competência penal do STF, do STJ, dos TRFs e dos Juízes Federais.
Atos processuais: forma, tempo e lugar. Das citações e intimações.
Prisão: temporária, em flagrante, preventiva, decorrente de pronúncia
e decorrente de sentença. Liberdade provisória e fiança. Atos ju-
risdicionais: despachos, decisões interlocutórias e sentença (conceito,
publicação, intimação e efeitos). Dos recursos em geral. Juizados
Especiais Federais Criminais.

REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª REGIÃO
Organização e competência do TRF ? 1a Região: Órgãos

jurisdicionais, Corregedoria da Justiça Federal, Conselho de Admi-
nistração, Comissões Permanentes e Temporárias. Competência dos
órgãos jurisdicionais: competência originária, competência recursal.
Dos Desembargadores Federais: escolha, nomeação, posse e anti-
guidade. Atribuições e competência dos membros do Tribunal: do
Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente, do Corregedor-Regional,
do Relator e do Revisor. Sessões de julgamento: Plenário, Corte
Especial, Seções e Turmas. Processos originários: habeas corpus,
mandado de segurança, habeas data, mandato de injunção, ação res-
cisória, conflito de competência, ação penal originária e revisão cri-
minal. Recursos: em matéria cível, em matéria penal e em matéria
trabalhista. Dos recursos das decisões do Tribunal: agravos, embar-
gos, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário em
habeas corpus e em mandado de segurança. Dos Juízes Federais de
Primeira Instância.

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALI-
ZADO - ESPECIALIDADE CONTADORIA

CONTABILIDADE GERAL
Princípios, registros e conciliações contábeis. Controle e ava-

liação dos estoques. Controle contábil e tratamento dos ativos per-
manentes: imobilizado e intangível. Demonstrações financeiras: ba-
lanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados
e demonstração do resultado do exercício. Análise e interpretação das
demonstrações contábeis. Análise horizontal, vertical e por indica-
dores, elaboração e interpretação destes. Instrução Comissão de Va-
lores Mobiliários - CVM N.º 457/2007. Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS). Auditoria: normas e conceitos de auditoria e da
pessoa do auditor, campo de atuação, instrumentos de trabalho e
parecer do auditor, ética profissional e responsabilidade legal.

CONTABILIDADE PÚBLICA
Orçamento Público: princípios orçamentários. Processo or-

çamentário: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual. Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de
Investimentos. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Classificação
orçamentária: classificação institucional; funcional; programática;
econômica; por fonte de recursos. Receitas e despesas extraorça-
mentárias. Estágios da receita e da despesa públicas. Execução or-
çamentária, financeira e contábil. Descentralização dos créditos or-
çamentários: provisão e destaque. Créditos Adicionais: conceito, clas-
sificação, créditos suplementares, especiais e extraordinários. Des-
centralização financeira: cota, repasse e sub-repasse. Variações pa-
trimoniais: variações ativas e passivas. Balanços orçamentário, fi-
nanceiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Pla-
no de contas único da administração federal: estrutura básica. Função
e funcionamento das contas: previsão e realização da receita, fixação
e execução da despesa. Fases de execução da despesa. Restos a pagar.
Suprimento de fundos. Despesa de exercícios anteriores. Encerra-
mento do exercício financeiro. Resultado orçamentário. Resultado
financeiro. Resultado Econômico. Controles interno e externo: con-
ceito, finalidade, funções aplicações.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
Licitações e Contratos: Lei nº 8.666/1993: Conceito, fina-

lidade, princípios, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e
vedações, modalidades, procedimentos, anulação e revogação, san-
ções, pregão presencial e eletrônico, sistema de registro de preços.
Lei nº 10.520/2002. Características do contrato administrativo. For-
malização e fiscalização do contrato. Aspectos orçamentários e fi-
nanceiros da execução do contrato. Sanção administrativa. Equilíbrio
econômico-financeiro. Garantia contratual. Alteração do objeto. Pror-
rogação do prazo de vigência e de execução.

REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª REGIÃO
Organização e composição do TRF - 1ª Região: órgãos ju-

risdicionais, Corregedoria-Regional, Conselho de Administração, Cor-
te Especial, Comissões Permanentes e Temporárias. Da Polícia do
Tribunal. Dos Serviços Administrativos: Do Gabinete da Presidência,
dos Gabinetes dos Desembargadores Federais, da Coordenação dos
Juizados Especiais Federais, da Secretaria do Tribunal. Dos Desem-
bargadores Federais e dos Juizes Federais. Atribuições dos membros
do Tribunal: do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-Re-
gional.

TÉCNICO JUDICIÁRIO
CONHECIMENTOS GERAIS
(Para os cargos de Técnico/todas as Áreas/Especialidades)
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e ver-

bal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego
de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação.
Redação. Interpretação de texto.

NOÇOES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, fer-

ramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet.
Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico

(Para os cargos de Técnico Judiciário - Área Administrativa
e Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade
Operação de Computador)

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTI-
CO

Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos
e divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com
frações. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções;
divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e pro-
blemas. Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir
novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições
usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e
elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal,
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Com-
preensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hi-
póteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Lei nº 8.112/90: Do provimento. Da vacância. Dos direitos e

vantagens. Do regime disciplinar. Do processo administrativo dis-
ciplinar. Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, clas-
sificação e espécies. Invalidação dos atos administrativos. Revogação
e anulação. Efeitos decorrentes.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fun-

damentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos
sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Da organização do
Estado: da organização políticoadministrativa, da União, dos Estados
Federados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da
Administração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos.
Da organização dos poderes: do Poder Legislativo: do Congresso
Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, dos deputados e dos senadores e do
processo legislativo; do Poder Executivo: do Presidente e do Vice-
Presidente da República, das atribuições do Presidente da República e
da Responsabilidade do Presidente da República; do Poder Judiciário:
disposições gerais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Fe-
derais.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Das partes e dos procuradores. Dos órgãos judiciários e dos

auxiliares da justiça. Dos atos processuais: forma, tempo e lugar. Dos
prazos: Disposições gerais. Verificação e penalidades. Da comuni-
cação dos atos processuais: cartas, citação e intimação. De outros atos
processuais: distribuição e registro. Juizado Especial Federal: prin-
cípios e competência.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Do inquérito policial. Da ação penal: denúncia, represen-

tação, queixa, renúncia e perdão. Do juiz, do Ministério Público, do
acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça. Com-
petência penal do STF, do STJ, dos TRFs, dos Juízes Federais e dos
Juizados Especiais Federais.

NOÇÕES DE REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª RE-
GIÃO

Organização e composição do TRF - 1ª Região: órgãos ju-
risdicionais, Corregedoria-Regional, Conselho de Administração, Cor-
te Especial, Comissões Permanentes e Temporárias. Da Polícia do
Tribunal. Dos Serviços Administrativos: Do Gabinete da Presidência,
dos Gabinetes dos Desembargadores Federais, da Coordenação dos
Juizados Especiais Federais, da Secretaria do Tribunal. Dos Desem-
bargadores Federais e dos Juizes Federais. Atribuições dos membros
do Tribunal: do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-Re-
gional.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA -
ESPECIALIDADE SEGURANÇA E TRANSPORTE

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Lei nº 8.112/90: Do regime disciplinar; Do processo ad-

ministrativo disciplinar. Atos administrativos: conceitos, requisitos,
atributos, classificação e espécies.

SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS
Técnicas, táticas e operacionalização; objeto e modus ope-

randi. Análise de Riscos: riscos, ameaças, danos e perdas; diag-
nóstico; aplicação de métodos. Planejamento de contingências: ne-
cessidade; planejamento; componentes do planejamento; manejo de
emergência; gerenciamento de crises; procedimentos emergenciais.

NOÇÕES DE PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA
Conceito, princípios, níveis, metodologia, modularidade e fa-

seamento, fases do planejamento. Segurança Corporativa Estratégica:
Segurança da Gestão das Áreas e Instalações. Direção Defensiva.
Direção Ofensiva. CTB - Código de Trânsito Brasileiro em vigor,
consideradas as alterações posteriores e principais resoluções atinen-
tes às normas de circulação e conduta, infrações e penalidades. Pre-
venção e controle de incêndios: NR-23 - Proteção Contra Incêndios.
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CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - NR-05). NR-26
- Sinalização de Segurança. Decreto nº 70.274, de 09/03/1972, e
alterações/complementos posteriores, quando houver: Aprova as nor-
mas do cerimonial público e a ordem geral de precedência. Lei n º
10.826, de 22/12/2003, e alterações/complementos posteriores, quan-
do houver: Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm,
define crimes e dá outras providências.

NOÇÕES DE REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª RE-
GIÃO

Organização e composição do TRF - 1ª Região: órgãos ju-
risdicionais, Corregedoria-Regional, Conselho de Administração, Cor-
te Especial, Comissões Permanentes e Temporárias. Da Polícia do
Tribunal. Dos Serviços Administrativos: Do Gabinete da Presidência,
dos Gabinetes dos Desembargadores Federais, da Coordenação dos
Juizados Especiais Federais, da Secretaria do Tribunal. Dos Desem-

bargadores Federais e dos Juizes Federais. Atribuições dos membros
do Tribunal: do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-Re-
gional.

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZA-
DO - ESPECIALIDADE OPERAÇÃO DE COMPUTADOR

Conceitos básicos: hardware, periféricos, dispositivos de en-
trada e saída, dispositivos de armazenamento, configuração e diag-
nóstico de hardware e software. Conhecimentos de Microsoft Office.
Sistemas Operacionais: Microsoft Windows, Linux. Administração de
usuários, grupos, permissões, controle de acesso. Conceitos de ser-
viços de diretórios (Lightweight Directory Access Protocol - LDAP)
e Microsoft Active Directory. Segurança da informação: segurança
nos sistemas operacionais solicitados, conceitos de certificação di-
gital, criptografia, firewall e vírus de computador. Internet: proto-
colos, serviços, correio eletrônico, servidores web. Conhecimentos
básicos de redes: conceitos, administração e configuração de redes

locais baseadas em TCP/IP e redes WAN baseadas em MPLS. Co-
municação de dados, equipamentos de conectividade (roteadores,
switches).

NOÇÕES DE REGIMENTO INTERNO DO TRF ? 1ª RE-
GIÃO

Organização e composição do TRF - 1ª Região: órgãos ju-
risdicionais, Corregedoria-Regional, Conselho de Administração, Cor-
te Especial, Comissões Permanentes e Temporárias. Da Polícia do
Tribunal. Dos Serviços Administrativos: Do Gabinete da Presidência,
dos Gabinetes dos Desembargadores Federais, da Coordenação dos
Juizados Especiais Federais, da Secretaria do Tribunal. Dos Desem-
bargadores Federais e dos Juizes Federais. Atribuições dos membros
do Tribunal: do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor-Re-
gional.

ANEXO III

TABELA DE OPÇÃO DE CARGO/CIDADE DE CLASSIFICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE PRO-
VA

UF Cidade de Classificação e Realiza-
ção de Prova

Código de
Opção

C a rg o / Á r e a / E s p e c i a l i d a d e

DF BRASÍLIA AJ01 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA01 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM01 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD01 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS01 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
AC RIO BRANCO AJ02 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA02 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM02 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD02 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS02 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
AM MANAUS AJ03 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA03 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM03 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD03 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS03 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
TA B AT I N G A AJ04 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA04 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM04 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD04 Técnico Judiciário - Área Administrativa

AP MACAPÁ AJ05 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA05 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM05 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD05 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS05 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
BA S A LVA D O R AJ06 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA06 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM06 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD06 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS06 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
BARREIRAS AJ07 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA07 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM07 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD07 Técnico Judiciário - Área Administrativa

CAMPO FORMOSO AJ08 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA08 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM08 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD08 Técnico Judiciário - Área Administrativa

EUNÁPOLIS AJ09 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA09 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM09 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD09 Técnico Judiciário - Área Administrativa

FEIRA DE SANTANA AJ10 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA10 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM10 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD10 Técnico Judiciário - Área Administrativa

GUANAMBI A J 11 Analista Judiciário - Área Judiciária
A A 11 Analista Judiciário - Área Administrativa
A M 11 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
T D 11 Técnico Judiciário - Área Administrativa

I TA B U N A AJ12 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA12 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM12 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD12 Técnico Judiciário - Área Administrativa

ILHÉUS AJ13 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA13 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM13 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD13 Técnico Judiciário - Área Administrativa

BA JEQUIÉ AJ14 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA14 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM14 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD14 Técnico Judiciário - Área Administrativa

JUAZEIRO AJ15 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA15 Analista Judiciário - Área Administrativa

AM15 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-
pecialidade Execução de Mandados

TD15 Técnico Judiciário - Área Administrativa
PAULO AFONSO AJ16 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA16 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM16 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD16 Técnico Judiciário - Área Administrativa

VITÓRIA DA CONQUISTA AJ17 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA17 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM17 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD17 Técnico Judiciário - Área Administrativa

GO GOIÂNIA AJ18 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA18 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM18 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD18 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS18 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
ANÁPOLIS AJ19 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA19 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM19 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD19 Técnico Judiciário - Área Administrativa

APARECIDA DE GOIÂNIA AJ20 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA20 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM20 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD20 Técnico Judiciário - Área Administrativa

LUZIÂNIA AJ21 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA21 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM21 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD21 Técnico Judiciário - Área Administrativa

RIO VERDE AJ22 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA22 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM22 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD22 Técnico Judiciário - Área Administrativa

MA SÃO LUÍS AJ23 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA23 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM23 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD23 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS23 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
CAXIAS AJ24 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA24 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM24 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD24 Técnico Judiciário - Área Administrativa

I M P E R AT R I Z AJ25 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA25 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM25 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD25 Técnico Judiciário - Área Administrativa

MG BELO HORIZONTE AJ26 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA26 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM26 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD26 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS26 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
DIVINÓPOLIS AJ27 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA27 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM27 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD27 Técnico Judiciário - Área Administrativa

GOVERNADOR VALADARES AJ28 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA28 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM28 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD28 Técnico Judiciário - Área Administrativa

I PAT I N G A AJ29 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA29 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM29 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD29 Técnico Judiciário - Área Administrativa

JUIZ DE FORA AJ30 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA30 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM30 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD30 Técnico Judiciário - Área Administrativa

L AV R A S AJ31 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA31 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM31 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD31 Técnico Judiciário - Área Administrativa

MONTES CLAROS AJ32 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA32 Analista Judiciário - Área Administrativa
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AM32 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-
pecialidade Execução de Mandados

TD32 Técnico Judiciário - Área Administrativa
PA S S O S AJ33 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA33 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM33 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD33 Técnico Judiciário - Área Administrativa

PATOS DE MINAS AJ34 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA34 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM34 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD34 Técnico Judiciário - Área Administrativa

POUSO ALEGRE AJ35 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA35 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM35 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD35 Técnico Judiciário - Área Administrativa

SÃO JOÃO DEL REI AJ36 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA36 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM36 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD36 Técnico Judiciário - Área Administrativa

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO AJ37 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA37 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM37 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD37 Técnico Judiciário - Área Administrativa

SETE LAGOAS AJ38 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA38 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM38 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD38 Técnico Judiciário - Área Administrativa

UBERABA AJ39 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA39 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM39 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD39 Técnico Judiciário - Área Administrativa

UBERLÂNDIA AJ40 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA40 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM40 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD40 Técnico Judiciário - Área Administrativa

VA R G I N H A AJ41 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA41 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM41 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD41 Técnico Judiciário - Área Administrativa

MT CUIABÁ AJ42 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA42 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM42 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD42 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS42 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
CÁCERES AJ43 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA43 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM43 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD43 Técnico Judiciário - Área Administrativa

RONDONÓPOLIS AJ44 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA44 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM44 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD44 Técnico Judiciário - Área Administrativa

SINOP AJ45 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA45 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM45 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD45 Técnico Judiciário - Área Administrativa

PA BELÉM AJ46 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA46 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM46 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD46 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS46 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
A LTA M I R A AJ47 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA47 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM47 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD47 Técnico Judiciário - Área Administrativa

C A S TA N H A L AJ48 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA48 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM48 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD48 Técnico Judiciário - Área Administrativa

MARABÁ AJ49 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA49 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM49 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD49 Técnico Judiciário - Área Administrativa

S A N TA R É M AJ50 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA50 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM50 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD50 Técnico Judiciário - Área Administrativa

PI TERESINA AJ51 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA51 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM51 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD51 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS51 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
PICOS AJ52 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA52 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM52 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD52 Técnico Judiciário - Área Administrativa

RO PORTO VELHO AJ53 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA53 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM53 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD53 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS53 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
J I - PA R A N Á AJ54 Analista Judiciário - Área Judiciária

AA54 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM54 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD54 Técnico Judiciário - Área Administrativa

RR BOA VISTA AJ55 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA55 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM55 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
AC55 Analista Judiciário - Área Apoio Especiali-

zado - Especialidade Contadoria
TD55 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS55 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte
TC55 Técnico Judiciário - Área Apoio Especiali-

zado - Especialidade Operação de Compu-
tadores

TO PA L M A S AJ56 Analista Judiciário - Área Judiciária
AA56 Analista Judiciário - Área Administrativa
AM56 Analista Judiciário - Área Judiciária - Es-

pecialidade Execução de Mandados
TD56 Técnico Judiciário - Área Administrativa
TS56 Técnico Judiciário - Área Administrativa -

Especialidade Segurança e Transporte

ANEXO IV

TABELA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO PARA CADA

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE/CIDADE DE CLASSIFICAÇÃO

C a rg o / Á r e a / E s p e c i a l i d a d e Cidade de Classificação Correção da Redação até a po-
sição de classificação

Analista Judiciário - Área
Judiciária

Brasília - DF, Belo Horizonte - MG 300ª (trecentésima)

Salvador - BA, Goiânia - GO, Manaus -
AM, São Luís - MA, Cuiabá - MT, Be-

lém - PA, Teresina - PI e Palmas - TO

150ª (centésima quinquagési-
ma)

Rio Branco - AC, Macapá - AP, Porto
Velho - RO e Boa Vista - RR

50ª (quinquagésima)

Analista Judiciário - Área
Judiciária

Tabatinga - AM, Barreiras - BA, Campo
Formoso - BA, Eunápolis - BA, Feira de
Santana - BA, Ilhéus - BA, Guanambi -
BA, Itabuna - BA, Jequié - BA, Juazeiro
- BA, Vitória da Conquista - BA, Paulo
Afonso - BA, Aparecida de Goiânia -
GO, Anápolis - GO, Luziânia - GO, Rio
Verde - GO, Caxias - MA, Imperatriz -
MA, Divinópolis - MG, Governador Va-
ladares - MG, Ipatinga - MG, Juiz de
Fora - MG, Lavras - MG, Montes Claros
- MG, Passos - MG, Patos de Minas -
MG, Pouso Alegre - MG, São João Del
Rei - MG, São Sebastião do Paraíso -
MG, Sete Lagoas - MG, Varginha - MG,
Uberaba - MG, Uberlândia - MG, Cá-
ceres - MT, Rondonópolis - MT, Sinop -
MT, Altamira - PA, Castanhal - PA, Ma-

rabá - PA, Santarém - PA, Picos - PI e Ji-
Paraná - RO

40ª (quadragésima)

Analista Judiciário - Área
Judiciária - Especialidade:
Execução de Mandados

Brasília - DF, Belo Horizonte - MG, Sal-
vador - BA, Goiânia - GO, Manaus -
AM, São Luís - MA, Cuiabá - MT, Be-
lém - PA, Teresina - PI e Palmas - TO

100ª (centésima)

Rio Branco - AC, Macapá - AP, Porto
Velho - RO e Boa Vista -- RR

50ª (quinquagésima)

Tabatinga - AM, Barreiras - BA, Campo
Formoso - BA, Eunápolis - BA, Feira de
Santana - BA, Guanambi - BA, Ilhéus -
BA, Itabuna - BA, Jequié - BA, Juazeiro
- BA, Vitória da Conquista - BA, Paulo
Afonso - BA, Aparecida de Goiânia -
GO, Anápolis - GO, Luziânia - GO, Rio
Verde - GO, Caxias - MA, Imperatriz -
MA, Divinópolis - MG, Governador Va-
ladares - MG, Ipatinga - MG, Juiz de
Fora - MG, Lavras - MG, Montes Claros
- MG, Passos - MG, Patos de Minas -
MG, Pouso Alegre - MG, São João Del
Rei - MG, São Sebastião do Paraíso -
MG, Sete Lagoas - MG, Varginha - MG,
Uberaba - MG, Uberlândia - MG, Cá-
ceres - MT, Rondonópolis - MT, Sinop -
MT, Altamira - PA, Castanhal - PA, Ma-

rabá - PA, Santarém - PA, Picos - PI e Ji-
Paraná - RO

40ª (quadragésima)

Analista Judiciário - Área
Administrativa

Brasília - DF, Belo Horizonte - MG, Sal-
vador - BA e Goiânia - GO

80ª (octogésima)

Manaus - AM, São Luís - MA, Cuiabá -
MT, Belém - PA, Teresina - PI e Palmas

- TO

30ª (trigésima)

Rio Branco - AC, Macapá - AP, Porto
Velho - RO e Boa Vista - RR

15ª (décima quinta)

Analista Judiciário - Área
Apoio Especializado - Es-
pecialidade: Contadoria

Boa Vista - RR 10ª (décima).
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