2.

DOSCARGOS

2.1

Os Cargos/ Áreas/ Especialidades, os códigos de opção, a escolaridade/ pré-requisitos, o número de vagas, a remuneração inicial, e o valor da
inscrição são os estabelecidos a seguir.
Ensino Superior Completo
Remuneração inicial: R$ 11.006,82 (onze mil, seis reais e oitenta e dois centavos)
Valor da Inscrição: R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

Código
de
Opção

Cargo/ Área/ Especialidade

Escolaridade/ Pré-Requisitos

A01

Analista Judiciário – Área Judiciária

Diploma devidamente registrado de
curso de graduação em Direito,
reconhecido pelo Ministério da Educação.

B02

Analista Judiciário – Área Judiciária –
Especialidade Oficial de Justiça
Avaliador Federal

C03

Analista Judiciário –
Área Administrativa

D04

Analista Judiciário - Área Apoio
Especializado - Especialidade Medicina
(Clínica Médica)

Diploma devidamente registrado de
curso de graduação em Direito,
reconhecido
pelo Ministério
da
Educação.
Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso superior completo
(licenciatura, bacharelado, tecnólogo),
em qualquer área de formação, expedido
por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de
conclusão do curso de graduação de
nível superior em Medicina; fornecido
por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC, registro no órgão
de classe específico e experiência
profissional de 2 (dois) anos em Clínica
Médica.

TRIBUNALREGIONALDO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Total de
Vagas (1)

Cadastro de
Reserva
Cadastro de
Reserva

Cadastro de
Reserva

Cadastro de
Reserva

Vagas
reservadas a
Candidatos com
(2)
Deficiência

Vagas
reservadas a
Candidatos
(3)
Negros

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Código
de
Opção

E05

Cargo/ Área/ Especialidade

Escolaridade/ Pré-Requisitos

Total de
(1)
Vagas

Analista Judiciário - Área Apoio
Especializado - Especialidade
Tecnologia da Informação

Diploma, devidamente registrado, de
curso superior em Tecnologia da
Informação ou qualquer outro curso
superior com Pós-Graduação na área de
Tecnologia da Informação, com carga
horária mínima de 360 (trezentas e
sessenta) horas/aula, expedido por
instituição
de
ensino
Superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.

Cadastro de
Reserva

Vagas
reservadas a
Candidatos com
Deficiência(2)

Vagas
reservadas a
Candidatos
Negros(3)

-

-

Notas:
(1)
Número de vagas (incluindo-se a reserva para candidatoscom deficiência e candidatos negros).
(2)
Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital.
(3)
Reserva de vagas para candidatos negros, nos termos dosdispositivos legais mencionados no Capítulo 6 deste Edital.
Ensino Médio Completo
Remuneração inicial: R$ 6.708,53 (seis mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos)
Valor da inscrição: R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
Código
de
Opção
F06

G07

Cargo/ Área

Escolaridade/ Pré-Requisitos

Total de
(1)
Vagas

Certificado de conclusão de curso de
01 +
ensino médio ou equivalente, expedido
Técnico Judiciário - Área Administrativa por instituição de ensino reconhecida Cadastro de
Reserva
pelo Ministério da Educação.
Certificado de conclusão de curso de
ensino
médio
ou
equivalente,
Técnico Judiciário – Área Administrativa devidamente registrado, expedido por Cadastro de
– Especialidade Segurança
Instituição de Ensino reconhecida pelo
reserva
Ministério da Educação, e Carteira
Nacional de Habilitação, categoria D ou E.

Vagas reservadas
a Candidatos
com
Deficiência(2)

Vagas
reservadas a
Candidatos
Negros(3)

-

-

-

-

Notas:
(1)
Número de vagas (incluindo-se a reserva para candidatoscom deficiência e candidatos negros).
(2)
Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital.
(3)
Reserva de vagas para candidatos negros, nos termos dosdispositivos legais mencionados no Capítulo 6 deste Edital.

