TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, tendo em vista
o Edital de Concurso Público nº 01/2015, destinado ao provimento de vagas e formação de
Cadastro Reserva de Cargos/Áreas/Especialidades de nível superior e médio, do Quadro
Permanente de Pessoal do Tribunal, publicado no Diário Oficial da União e no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho de 08/05/2015, CONVOCA os candidatos inscritos a
realizarem as Provas Objetivas, Estudo de Caso e Dissertativa-Redação, de acordo com as
seguintes orientações:
I. DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO DAS PROVAS
Data: 26/07/2015 (Domingo)
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 7h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 8h
Cargos:
Técnico
Judiciário
Área
Administrativa,
Técnico
Judiciário
Administrativa - Especialidade Contabilidade e Técnico Judiciário - Área
Especializado – Especialidades: Enfermagem e Tecnologia da Informação.
Duração da Prova: 4 horas e 30 minutos.

Área
Apoio

PERÍODO: TARDE (Horário Local)
Horário de Apresentação: 14h
Horário de Fechamento dos Portões: 14h30min
Cargos: Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça
Avaliador Federal, Analista Judiciário - Área Judiciária, Analista Judiciário - Área
Administrativa, Analista Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Contabilidade,
Analista
Judiciário
Área
Apoio
Especializado
–
Especialidades:
Estatística,
Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia,
Engenharia (Civil), Engenharia (Elétrica), Engenharia (Mecânica), Engenharia (Segurança
do Trabalho), Fisioterapia, História, Medicina, Medicina (Cardiologia), Medicina (do
Trabalho), Medicina (Psiquiatria), Odontologia, Odontologia (Endodontia), Odontologia
(Pediatria), Odontologia (Prótese), Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da
Informação.
Duração da Prova: 4 horas e 30 minutos
1. Por medida de segurança, não será permitida a saída do candidato do local de prova
antes de decorrida 1 (uma) hora de sua realização.
II.
LOCAIS DE PROVAS
1. As Provas Objetivas, Estudo de Caso e Dissertativa-Redação serão aplicadas na
cidade de Belo Horizonte/MG.
2. O candidato será informado quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo,
que será enviado por e-mail, disponível também no site da Fundação Carlos Chagas
www.concursosfcc.com.br.
3. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que
anteceder a aplicação das provas ou que tiver dúvidas quanto ao local, data e
horário de realização da prova, deverá entrar em contato com o Serviço de
Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11)
3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de
Brasília) ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br),
para verificar o local da realização de sua prova.
3.1 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, local e horário
constantes deste Edital de Convocação, no site da Fundação Carlos Chagas e no
Cartão Informativo.

III. IDENTIFICAÇÃO
1. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver portando documento de
identidade original que o identifique, de acordo com o item 7, Capítulo VII do
Edital de Concurso Público nº 01/2015.
2. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público – o que é de
interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como a sua
autenticidade, será solicitada ao candidato, quando da aplicação das provas, a

autenticação digital e a assinatura em campo específico, por três vezes, na Folha
de Respostas personalizada, durante a primeira hora de prova.
3. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido,
obrigatoriamente, de caneta esferográfica transparente (tinta preta ou azul), além
da documentação indicada no item 7, Capítulo VII do Edital de Concurso Público nº
01/2015, sendo aconselhável levar o Cartão Informativo, por conter dados
necessários para sua melhor orientação.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A Fundação Carlos Chagas divulgará, a partir da publicação deste Edital, a relação
de candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, bem como
a relação de candidatos que tiveram as condições especiais deferidas – após análise
de recursos.
2. Conforme item 20, do Capítulo VII do Edital de Concurso Público nº 01/2015, os
candidatos poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal, no dia da
realização
das provas.
3. É dever
Público
Justiça
Edital

do
nº
do
de

candidato observar todas as instruções contidas no Edital de Concurso
01/2015, publicado no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da
Trabalho de 08/05/2015, nas retificações posteriores, bem como neste
Convocação.

Belo Horizonte/MG, 08 de julho de 2015.
Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria

