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TRIBUNALREGIONALDOTRABALHODA 6ª REGIÃO
CONCURSOPÚBLICO

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, tendo em vista o contrato 
celebrado com a Fundação Carlos Chagas, faz saber que será realizado em locais, data e horários a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público destinado ao provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria deste 
Tribunal e à formação de cadastro de reserva, o qual se regerá de acordo com as Instruções Especiais estabelecidas neste Edital.  

INSTRUÇÕESESPECIAIS

1. DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1 OConcurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação CarlosChagas, obedecidasasnormasdeste Edital.
1.2 O Concurso destina-se ao preenchimento das vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas aos cargos constantes no Capítulo 2,

obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
1.3 Os candidatos nomeados estarão vinculados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de

1990, e alteraçõesposteriores) edemaisnormativosfederaisaplicáveisàJustiçado Trabalho, bem como àregulamentação internado Tribunal.
1.4 Os candidatos aos Cargos/Áreas/Especialidades do presente Concurso ficarão sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, na forma

do artigo 19 da Lei nº 8.112/90 e alterações posteriores, salvo disposições contidas em leis específicas e regulamentação interna do
Tribunal.

1.5 Os Cargos/Áreas, os códigos de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas e a remuneração inicial são os estabelecidos no
Capítulo 2 deste Edital.

1.6 A descrição dasatribuiçõesbásicasdosCargos/Áreas/Especialidadesconsta do Anexo I deste Edital.
1.7 Oconteúdo programático consta do Anexo II deste Edital.
1.8 Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, da

Fundação CarlosChagas, por meio do Fale Conosco, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0XX11) 3723-4388,
de segunda a sexta-feira (em diasúteis), das10 às16 horas(horário de Brasília).

2. DOSCARGOS

2.1 OsCargos/Áreas/Especialidades, os códigos de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas, a remuneração inicial, e o valor da
inscrição são osestabelecidosa seguir.

Ensino Superior Completo
Remuneração inicial: R$ 11.006,82 (onze mil, seis reaise oitenta e doiscentavos)
Valor da Inscrição: R$ 67,50 (sessenta e sete reaise cinquenta centavos)

Código
de

Opção
Cargo/ Área/ Especialidade Escolaridade/ Pré-Requisitos

Total de
Vagas (1)

Vagas
reservadasa

Candidatoscom
Deficiência(2)

Vagas
reservadasa
Candidatos
Negros(3)

A01 Analista Judiciário – Área Judiciária
Diploma devidamente registrado de
curso de graduação em Direito,
reconhecido pelo Ministério daEducação.

Cadastro de
Reserva

- -

B02
Analista Judiciário – Área Judiciária –

Especialidade Oficial de Justiça
Avaliador Federal

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

Cadastro de
Reserva - -

C03
Analista Judiciário –

Área Administrativa

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 daEducação.

Cadastro de
Reserva - -

D04
Analista Judiciário - Área Apoio

Especializado - Especialidade Medicina
(Clínica Médica)

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.

Cadastro de
Reserva

- -
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Código
de

Opção
Cargo/ Área/ Especialidade Escolaridade/ Pré-Requisitos

Total de
Vagas (1)

Vagas
reservadasa

Candidatoscom
Deficiência(2)

Vagas
reservadasa
Candidatos
Negros(3)

E05
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
reconhecidapelo Ministério daEducação.

Cadastro de
Reserva

- -

Notas:
(1) Número de vagas (incluindo-se a reservapara candidatoscom deficiência e candidatosnegros).
(2) Reserva de vagaspara candidatoscom deficiência, nostermosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 5 deste Edital.
(3) Reserva de vagaspara candidatosnegros, nos termosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 6 deste Edital.

Ensino Médio Completo
Remuneração inicial: R$ 6.708,53 (seismil, setecentose oito reaise cinquenta e trêscentavos)
Valor da inscrição: R$ 52,50 (cinquenta e dois reaise cinquenta centavos)

Código
de

Opção
Cargo/ Área Escolaridade/ Pré-Requisitos

Total de
Vagas (1)

Vagas reservadas
a Candidatos

com
Deficiência(2)

Vagas
reservadasa
Candidatos
Negros(3)

F06 Técnico Judiciário - Área Administrativa

Certificado de conclusão de curso de
ensino médio ou equivalente, expedido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação.

01 +
Cadastro de

Reserva
- -

G07 Técnico Judiciário – Área Administrativa
– Especialidade Segurança

Certificado de conclusão de curso de
ensino médio ou equivalente,
devidamente registrado, expedido por
Instituição de Ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação, e Carteira
Nacional de Habilitação, categoria Dou E.

Cadastro de
reserva

- -

Notas:
(1) Número de vagas (incluindo-se a reservapara candidatoscom deficiência e candidatosnegros).
(2) Reserva de vagaspara candidatoscom deficiência, nostermosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 5 deste Edital.
(3) Reserva de vagaspara candidatosnegros, nos termosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 6 deste Edital.

3. DOSREQUISITOSPARA A INVESTIDURA NOCARGO
3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no Cargo/Área/Especialidade se atender às seguintes exigências

na data da posse:
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso na forma estabelecida neste Edital;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou portuguêsem condição de igualdade de direitoscom osbrasileiros, na forma do artigo 12, § 1º, da

Constituição Federal;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d) estar em dia com asobrigaçõeseleitorais;
e) estar em dia com osdeveresdo Serviço Militar, para oscandidatosdo sexo masculino;
f) apresentar certidõesde antecedentescriminaisdaJustiça Federal, Eleitoral, Militar (estadual e federal) e da Justiça Estadual;
g) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público federal, nos termosdispostosno artigo 137 da Lei nº 8.112/90;
h) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes do Capítulo 2 e os documentos constantes no

Capítulo 17 deste Edital;
i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo/Área/Especialidade, conforme artigo 14, parágrafo único, da Lei nº

8.112/90.
3.2 O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 3.1 deste Capítulo perderá o direito à investidura no

Cargo/Área/Especialidade para o qual foi nomeado.

4. DASINSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não

poderá alegar desconhecimento.
4.1.1 De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento

de todososrequisitose condiçõesexigidospara o Concurso.
4.1.2 Em conformidade com o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, fica assegurada a possibilidade de uso do “nome social” à

pessoa transexual ou travesti durante o concurso, nostermosdo item 4.20.2 deste Capítulo.

4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10 horas do dia 08/ 02/ 2018 às 14 horas do dia 06/ 03/ 2018
(horário de Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo.


