
 
ANEXO  V 

 
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010 PARA PROVIMENTO DE CARG O DE 

JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO – TRT 3ª REGIÃO 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA 
 

 
EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DO TRABAL HO 
SUBSTITUTO DA TERCEIRA REGIÃO 
 
Nome do(a) candidato(a): ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
N° de inscrição: ____________________         CPF: _________________________  
 
RG e órgão expedidor : _____________________           OAB nº: ______________   
 
 
                        Requer sua Inscrição Definitiva no Concurso Público n° _________ 
para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 3ª Região, 
apresentando os seguintes documentos, nesta ordem:  
 
(  )  Fotocópia autenticada do documento oficial de identidade; 
(  )  Fotocópia autenticada de Certidão de nascimento ou casamento; 
(  )  Fotocópia autenticada de PIS/PASEP, ou declaração de não inclusão; 
( ) Fotocópia autenticada do Diploma de bacharel em Direito, devidamente 
registrado pelo Ministério da Educação; 
( ) Fotocópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações 
concernentes ao serviço militar (Certificado de reservista ou de dispensa de 
incorporação, ou certidão expedida pelo órgão militar competente); 
( ) Fotocópia autenticada de Título de Eleitor, acompanhada do comprovante da 
última votação ou de Certidão da Justiça Eleitoral; 
( ) Certidão negativa dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou 
do Distrito Federal e Militar, nos lugares de residência do(a) candidato(a) nos 
últimos 05 (cinco) anos; 
( ) Atestado de bons antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Estadual ou do 
Distrito Federal, nos lugares de residência do(a) candidato(a) nos últimos 05 (cinco) 
anos; 
(  )  Declaração firmada pelo(a) requerente, com firma reconhecida, da qual conste 
nunca haver sido indiciado(a) em inquérito policial ou processado(a) criminalmente,  
ou notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes; 
( ) Certidão negativa expedida por Órgão Público ao qual o(a) requerente está 
vinculado(a); 
(  )  Certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil; 



( ) Formulário específico (Anexo VI do Edital), através do qual fornece dados 
necessários à realização da sindicância da vida pregressa e investigação social; 
( ) Informações sobre a sua idoneidade moral, fornecidas pelas autoridades ou 
professores universitários indicados na inscrição preliminar; 
( ) A seguinte documentação comprovando que o(a) requerente exerceu, até a 
presente data, 03 (três) anos de atividade jurídica,  na forma estabelecida no item 
6.4, subitens 6.4.1 a 6.4.4, do Edital: (Relacionar os documentos) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
( ) Fotocópia autenticada dos seguintes documentos, para fins da Avaliação de 
Títulos, nos termos estabelecidos no Capítulo XII do Edital: (Relacionar os 
documentos) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
   
                         O(a) requerente assume integral responsabilidade pelas informações 
aqui prestadas, afirmando que são expressão da verdade. 
  
 Nestes termos, 

 
Pede deferimento, 

 
 

_______________________________ 
Local e data 

 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 


