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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS,

' " DE REDAÇÃO E DE ESTUDO DE CASO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista a realização de Concurso Público para o
provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias dos Estados do Acre, Amapá, Bahia. Minas Gerais e Piauí, regido pelo Edital de Abertura
de Inscrições publicado no Diário Oficial da União, seção 3. de 06/06/2014, RESOLVE:

I - INFORMAR que. em face da análise dos recursos interpostos, houve alteração do gabarito e
atribuição de questões a todos os candidatos presentes à prova. Ás alterações e as referidas
atribuições estarão disponíveis no siíe da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.coni.br) a
partir da publicação deste Edital.

II - INFORMAR que os recursos interpostos quanto à aplicação das provas, divulgação das
questões e dos gabaritos preliminares foram analisados e as respectivas respostas estarão disponíveis
no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) no período de 7 (sete) dias. a contar
da publicação"deste Edital

III - TORNAR PÚBLICO o resultado, após Provas Objetivas e de Redação, para os cargos de
Analista Judiciário (todas as áreas/especialidades) e das Provas Objetivas e de Estudo de Caso para o
cargo de Técnico Judiciário — Área Apoio Especializado — Especialidade Informática de acordo com
o item 8 do'Capítulo XTÍI do Edital de Abertura de Inscrições.

1. Informar que a lista de candidatos habilitados na Prova Objetiva (para todos os cargos) e
convocados para correção da prova de Redação ou Estudo de Caso estará disponível no site da
Fundação Carlos Chagas

IV - TORNAR-PÚBLICA a lista de candidatos habilitados (geral e específica de candidatos com
deficiência)" por Cargo/Área/Especialidade/Cidade de classificação e a lista de candidatos habilitados
(geral e específica de candidatos com deficiência) da Primeira Região por Cargo/Área/Especialidade.
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conforme Anexos I. II. 111 e IV deste Edital.

V - INFORMAR que será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e vista da
Prova de Redação e de Estudo de Caso de acordo com o estabelecido nos itens 6, 7 e S do Capítulo
XI do Edital de Abertura de Inscrições.

1. AA'ista das Provas de Redação e de Estudo de Caso estará disponível no endereço
eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período recursal.

2. Para o acesso à prova, o candidato deverá seguir as instruções disponíveis no link de
vista de prova constante do site da Fundação Carlos Chagas.

VI - INFORMAR que os recursos quanto aos Resultados das Provas Objetivas e a Vista da
Prova de Redação e de Estudo de Caso deverão ser interpostos, exclusivamente, pela internet, no
site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), no prazo de 2 (dois) dias úteis após a
publicação deste Edital, conforme Capítulo XI do Edital de Abertura de Inscrições.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1a Região,
em 03/10/2014, às 09:58, conforme art 1°, Hl, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl
/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 0013936 e o código CRC
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