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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ 
DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRT/3ª REGIÃO 

 
 

AVISO n° 07/2011 
 
 
  O Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região e da Comissão do Concurso, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares e em cumprimento às disposições 
contidas no Edital regulador do certame supra identificado, CONVOCA os 
candidatos habilitados para a terceira etapa do referido concurso, abaixo 
relacionados, a requerer a inscrição definitiva, como se segue:  
 
  Inscrição n° 0886 - Aline Paula Bonna; inscrição n° 0463 - 
Andressa Batista de Oliveira; inscrição n° 1785 - A ngelina Moreira de Sousa 
Costa; inscrição n° 0396 - Camila Ximenes Coimbra; inscrição n° 1536 - 
Cleverson Oliveira Alarcon Lima; inscrição n° 0954 - Fabiano Gomes de 
Oliveira; inscrição n° 1414 - Fábio Gonzaga de Carv alho; inscrição n° 0657 - 
Helena Honda Rocha; inscrição n° 0070 - Letícia Cav alcanti Silva; inscrição n° 
0320 - Maria Fernanda Zippinotti Duarte; inscrição n° 1746 - Renato Clemente 
Pereira; inscrição n° 0087 - Ricardo Nishina de Aze vedo; inscrição n° 0005 - 
Rodrigo Cândido Rodrigues; inscrição n° 1494 - Viní cius de Miranda Taveira. 
   
  Nos termos do Edital do Concurso (Capitulo VI) a inscrição 
definitiva deverá ser requerida mediante formulário padronizado na forma do 
Anexo V, acompanhada dos documentos relacionados no Anexo I, parte 
integrante do Edital, bem como da documentação comprobatória do tempo de 
atividade jurídica a que se refere o item 1.2 do Edital e dos títulos definidos no 
item 12.4 do Edital.  
 
   A teor do disposto no item 9.17 do Edital, o prazo para entrega 
dos documentos para a inscrição definitiva encerrar-se-á no dia 21/03/2011. 
 
  Os requerimentos para a inscrição definitiva e toda documentação 
correlata deverão ser entregues pessoalmente ou por procurador habilitado na 
Secretaria da Comissão de Concursos de Juízes (Rua Desembargador 
Drumond, 41 – 12° andar – Serra – Belo Horizonte – MG CEP 30.220-030, no 
horário das 12:00 (doze) às 19:00 (dezenove) horas, ou enviados por SEDEX 
dirigido à Secretaria, sendo considerada data limite para postagem o dia  
21/03/2011, comprovada pelo carimbo de postagem dos Correios. 
 
  Os documentos exigidos deverão ser entregues no original ou em 
fotocópia autenticada em cartório (tabelionato). 
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  Para fins de realização da Sindicância da Vida Pregressa e 
Investigação Social, os candidatos deverão encaminhar, juntamente com os 
documentos da inscrição definitiva, o formulário padronizado na forma do 
Anexo VI do Edital do Concurso, devidamente preenchido e assinado. 
 
  No ato da apresentação dos documentos, o(a) candidato(a) 
receberá instruções para realização dos exames médico e psicotécnico, por 
ele(a) custeados. Caso opte pelo encaminhamento dos documentos exigidos 
para a inscrição definitiva através de SEDEX, as instruções acima 
mencionadas serão comunicadas aos respectivos interessados através de 
Aviso, via publicação no “Diário Oficial da União”, Seção, e no “Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho”, bem como no endereço eletrônico do 
TRT/3ª Região. 
 
  
  Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2011. 
 
 

(a) Eduardo Augusto Lobato 
Desembargador  Presidente da Comissão de Concurso 

 


