
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
CONCURSO PÚBLICO 

 

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 

 

 
A Comissão de Concurso para Admissão de Servidores do TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 3ª REGIÃO, no uso das suas atribuições e tendo em vista a análise 
dos pedidos de isenção do pagamento do valor de inscrição, de acordo com os itens 
4.11 a 4.17 e respectivos subitens do Capítulo 4 – Das Inscrições, do Edital de 
Abertura de Inscrições publicado no Diário Oficial da União de 31/08/2009 e retificação 
posterior, INFORMA QUE: 

 
 

I. após consulta junto ao órgão gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e de acordo com o item 4.16 do Capítulo 
4, a relação dos pedidos deferidos e indeferidos estará disponível no site da Fundação 
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da publicação deste edital. 

II. foram indeferidos os pedidos em desacordo ao estabelecido nos itens e subitens 
supracitados. 

III. aos candidatos que não observaram o item 4.7 do Capítulo 4 do Edital de Abertura de 
Inscrições e que tiveram pedido de isenção deferidos, será aplicado o disposto no item 
4.7.1 do Capítulo citado, tendo como referência para cancelamento de inscrição o 
número do pedido de solicitação de isenção do pagamento da inscrição. 

IV. conforme item 11.2 do Capítulo 11, os recursos quanto ao indeferimento do pedido de 
isenção deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a publicação 
deste Edital, através dos Correios, por SEDEX, à Fundação Carlos Chagas (Serviço de 
Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: Recurso/TRT 3ª Região, Av. Professor 
Francisco Morato, 1565 - Jardim Guedala, São Paulo - SP - CEP 05513-900). 

1) O recurso interposto em desconformidade com o disposto no Capítulo 11 do Edital 
de Abertura de Inscrições não será aceito em hipótese alguma. 

V. os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos e queiram participar do certame 
deverão acompanhar pelo site da Fundação Carlos Chagas a publicação de Edital de 
Divulgação de Deferimento e Indeferimento - Após Análise de Recursos e, através de 
link específico, gerar boleto para pagamento do valor da inscrição. 

 
 
Belo Horizonte/MG, 15 de setembro de 2009. 

Des. Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello 

Presidente da Comissão de Concurso 

 


