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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, FAZ SABER que a Comissão do 
Concurso, reunida na presente data, após o exame dos recursos apresentados 
por candidatos que tiveram a sua inscrição preliminar indeferida, bem como da 
documentação encaminhada pelos mesmos, decidiu:  

a) manter o indeferimento da inscrição preliminar, relativamente aos 
candidatos Antonio Carlos Lukenchukii, Carlos Eduardo Bettarello de Lima, 
Claudinéa Silva de Oliveira Almeida,  Dennis Veloso Amanthéa, David Maciel 
de Mello Filho, Jemmy Cristiano Madureira, José Roberto Barbosa dos Santos 
e Lara Porto Renó Sás Piloto;  
 b) reconsiderar as inscrições preliminares dos candidatos David da Silva 
Pereira e Geraldo Rudio Wandenkolken, admitindo-as, vez que comprovaram, 
através dos números de registro de postagem para rastreamento, que 
encaminharam os documentos, regularmente apresentados, no prazo 
estabelecido no item 3.2 do Edital; 
 c) manter o indeferimento da inscrição preliminar da candidata Zaina 
Abrão de Carvalho que, não obstante tenha comprovado o encaminhamento de 
sua documentação no prazo fixado no Edital, deixou de atender à disposição 
contida nos itens 3.5 e 3.6 do mesmo Edital; 
 d) não conhecer dos recursos interpostos pelas candidatas Álida Botelho 
Magalhães, Ivânia Cristina Camin Chagas Modesto e Ana Paula Frigo, por 
intempestivos. 
 

Em vista da r. decisão, FAZ SABER que, além dos 2.060 candidatos que 
tiveram sua inscrição preliminar deferida, conforme relação publicada no “Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho” e no “Diário Oficial da União” Seção 03 do 
dia 17.08.10, e sem prejuízo das referidas inscrições, foram deferidas, também, 
as seguintes inscrições preliminares:  

Inscrição n° 2061 – David da Silva Pereira; inscrição n° 2062 – Geraldo 
Rudio Wandenkolken.  
 
 Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010. 
 
 

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

 


