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SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 
JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 3ª REGIÃO 

 
 

AVISO n° 21/2012 
 
 
  A Excelentíssima Desembargadora 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 certame, abaixo relacionados, a 
requerer inscrição definitiva, como se segue:  
 
  Inscrição n° 2624 – Alexandre Gonçalves de Toledo ; 0645 -  
Anderson Rico Moraes Nery; 1857 – André Barbieri Aidar; 0118 – Daniela Mori; 
2307 – Daniela Rocha Rodrigues Peruca; 1631 – Juliana Petenate Salles; 0294 
– Lenicio Lemos Pimentel; 2223 – Marcos Ulhoa Dani; 0509 – Rachel Freire de 
Abreu Neta; 2528 – Raphael Jacob Brolio; 0017 – Ricardo Luis Oliveira Tupy; 
2981 - Ricardo Machado Lourenço Filho. 
 
  Nos termos do Edital do Concurso (item 6) 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.  
 
  O Anexo I  em seu item 17 passa a ter a seguinte redação: 
   
  “O (a) candidato (a) deverá entregar, em envelope à parte, as 
informações sobre a sua  idoneidade moral (em cumprimento ao item 10 do 
Edital). 
  O (a) candidato (a) deverá indicar, por escrito, o nome e endereço 
completo de 03 (três) pessoas, dentre autoridades judiciárias e/ou professores 
universitários, que possam, a critério da Comissão do Concurso, prestar 
informações sobre o(a) requerente. 
  O (a)  candidato deverá informar, em ordem cronológica, os 
períodos de atuação como Juiz(a), membro do Ministério Público, advogado(a) 
ou titular de função técnico-jurídica, pública ou privada, precisando o local e a 
época de exercício de cada um deles e nomeando as principais autoridades 
com quem haja atuado em cada período de prática profissional, bem como  os 
endereços atuais das mesmas e o número dos respectivos telefones”. 
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   O prazo para entrega dos documentos para a inscrição definitiva 
encerrar-se-á no dia 11/07/2012. 
 
  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 – Bairro Serra – Belo Horiz onte – MG CEP 30.220-
030), no horário das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, ou enviados por SEDEX 
dirigido à Secretaria, sendo considerada data limite para postagem o dia 
11/07/2012, comprovada pelo carimbo de postagem dos Correios. 
 
                      Os documentos exigidos deverão ser entregues no original ou em 
fotocópia autenticada em cartório (tabelionato). 
 

           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. As instruções acima mencionadas serão comunicadas aos 
respectivos interessados, também, por meio 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, 22 de junho de 2012.  
 
 
 
 

Deoclecia Amorelli Dias 
Desembargadora  Presidente do Tribunal Regional do Trabalho  

da 3º Região e da Comissão de Concurso 
 
 


