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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009 PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  
JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

TERCEIRA REGIÃO 
 

AVISO 
   
  Tendo em vista a deliberação do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 
Região que, em sessão plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2009, autorizou, pelo 
Órgão Especial, a abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 
cargos de Juiz do Trabalho Substituto da Terceira Região, conforme Resolução 
Administrativa n° 007/09, publicada no “Diário do Judiciário” – suplemento do “Minas 
Gerais” de 13.02.09, o Excelentíssimo Desembargador Paulo Roberto Sifuentes Costa, 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e da Comissão Central do 
Concurso, TORNA PÚBLICO que, no período de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de março de 
2009, estarão abertas as inscrições preliminares ao certame, em conformidade com a 
Resolução Administrativa nº 907/2002, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, 
publicada em 28.11.02, com as alterações introduzidas pelas Resoluções Administrativas 
nºs 965/2003, 1046/2005, 1079/2005, 1161/2006, 1172/2006, 1199/2007, 1233/2007, 
1252/2007 e 1320/2008, também do TST, observando-se, ainda, as disposições contidas na 
Resolução n° 11, de 31/01/2006, do Colendo Conselho Nacional de Justiça. 
 
  O Edital do Concurso, juntamente com seus Anexos, encontrar-se-á afixado 
a partir do dia 02 de março de 2009, exclusivamente para consulta, no quadro de Avisos no 
hall de entrada do edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, situado na 
Avenida Getúlio Vargas, 225 - Funcionários em Belo Horizonte-MG, e estará à disposição 
dos interessados na página do Tribunal na Internet, no endereço eletrônico  www.trt3.jus.br. 
 
  A inscrição preliminar poderá ser requerida: 
  (1) pela Internet, durante o período das inscrições, na página do Tribunal, 
www.trt3.jus.br; 
  (2) pessoalmente ou por procurador habilitado, durante o período das 
inscrições, das 13:00 (treze) às 16:30 (dezesseis e trinta) horas, no saguão do edifício sede 
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
 
  O requerimento de inscrição preliminar deverá ser totalmente preenchido e 
regularmente instruído, juntamente com os Anexos próprios, observando-se as regras 
contidas no Edital do Concurso, não sendo permitida a inscrição via fac-símile, e-mail ou 
quaisquer outros meios não contemplados pelo Edital. 
 
  Caso o candidato opte pela inscrição preliminar pela Internet, deverá fazer a 
entrega dos documentos necessários à efetivação de sua inscrição remetendo-os por 
SEDEX, endereçado à Secretaria da Comissão de Concursos, situada à Av. Getúlio Vargas, 
265 – 5° andar – Funcionários – Belo Horizonte – MG – CEP 30112-020, com postagem 
até o dia 31.03.09. 
  Na hipótese de inscrição feita pessoalmente ou por procurador habilitado, os 
documentos necessários à efetivação da inscrição preliminar deverão ser entregues no ato 
da inscrição. 
   
  Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2009. 
 
 
                  (a) CAIO LUIZ DE ALMEIDA VIEIRA DE MELLO 

Desembargador Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 
no exercício da Presidência 

 
 


