TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região, tendo em vista o Edital de Divulgação do Resultado
Preliminar das Provas Objetivas, Estudo de Caso e Dissertativa –
Redação, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
de 05/10/2015, referente ao 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, e retificações posteriores, RESOLVE:
I – INFORMAR que os recursos interpostos quanto ao resultado das
Provas Objetivas e quanto à vista da Folha de Respostas da Prova
Objetiva foram analisados e julgados.
a) Os recursos que obtiveram provimento são os listados nos
itens II e III deste Edital.
b) Os demais recursos foram considerados improcedentes.
c) As
respostas
aos
recursos,
quer
procedentes
ou
improcedentes, estarão disponíveis no site da Fundação
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) no período de 7
(sete) dias, a contar da publicação deste Edital.
II – COMUNICAR que o candidato Ramon Andrade de Almeida
Sardinha, documento MG12165057, inscrito sob o número 010836e,
para o cargo (T29) Técnico Judiciário – Área Administrativa - 1ª
SUB-REGIÃO, declarou que sua inscrição no certame foi realizada
exclusivamente para as vagas da ampla concorrência, devendo ser
excluída a classificação indicada na lista especial.
III – TORNAR PÚBLICO o deferimento do recurso quanto à vista da
Folha de Respostas da Prova Objetiva da candidata Bruna dos
Santos Sciortino, documento nº 2252431, inscrição 0089012b, para
o cargo (A01) Analista Judiciário – Área Judiciária –
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal - 5ª SUBREGIÃO, sendo corrigida sua Prova de Estudo de Caso, conforme
item 2 do Capítulo IX.
a) Após avaliação da Prova de Estudo de Caso, a candidata
logrou habilitação e a pontuação passa a ser 329.96.
b) A vista da Prova de Estudo de Caso e o link para
interposição de recurso estarão disponíveis no site da
Fundação Carlos Chagas, nos dias 28 e 29/10/2015.

c) Para acesso a sua prova, a candidata deverá seguir as
instruções disponíveis no link de vista de prova constante
do
site
da
Fundação
Carlos
Chagas
(www.concursosfcc.com.br)
IV - Para o cargo (A27) Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade Serviço Social:
a) Tornar sem efeito os recursos interpostos quanto ao
resultado e quanto à vista da Prova de Estudo de Caso, nos
dias 06 e 07/10/2015, em razão de erro material ocorrido na
divulgação dos critérios de correção.
b) Ratificar que permanece inalterado o resultado preliminar,
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de
05/10/2015, para o referido cargo.
c) Informar que será concedida vista da Prova de Estudo de
Caso,
ficando
disponível
no
endereço
eletrônico
(www.concursosfcc.com.br) durante o período recursal (28 e
29/10/2015).
d) Reabrir o prazo para interposição de recursos quanto ao
resultado e quanto à vista da Prova de Estudo de Caso,
exclusivamente, para o cargo (A27) Analista Judiciário –
Área Apoio Especializado - Especialidade Serviço Social, a
todos os candidatos que tiveram as respectivas provas
corrigidas, de acordo com o estabelecido no Capítulo IX do
Edital de Concurso Público nº01/2015, nos dias 28 e
29/10/2015.
1. Para acesso a sua prova, o candidato deverá seguir as
instruções disponíveis no link de vista de prova constante
do
site
da
Fundação
Carlos
Chagas
(www.concursosfcc.com.br).
V – COMUNICAR que o resultado de todos os candidatos que
realizaram as provas permanece disponível no site da Fundação
Carlos Chagas, de acordo com o item 10 do Capítulo XVI do Edital
de Concurso Público nº 01/2015.
VI – INFORMAR que os recursos interpostos quanto ao resultado e
quanto à vista da Prova de Estudo de Caso e Dissertativa –
Redação, para todos os cargos, estão em fase de análise e serão
divulgados, oportunamente, por meio do Edital de Divulgação do
Resultado Final, em 24/11/2015.
Belo Horizonte/MG, 22 de outubro de 2015.
Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria

