PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
DE RESERVA PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 18 – TRE/PE, DE 8 DE AGOSTO DE 2017

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (TRE/PE), EM
EXERCÍCIO, torna pública a convocação do candidato regular Eliemeson Gomes dos Santos, inscrição nº
10024458, e da candidata sub judice Stella Bianca Novaes Galvao, inscrição nº 10076598, ao Cargo 6: Técnico
Judiciário – Área: Administrativa, para a entrega, para fins de desempate de notas, dos documentos listados
no subitem 12.3.1 do Edital nº 1 – TRE/PE, de 30 de agosto de 2016, bem como da certidão de nascimento,
na qual conste o horário de nascimento, para comprovação do disposto nas alíneas “d”, “e” e “f” do subitem
12.2 do referido edital.
Os candidatos deverão enviar a imagem dos documentos, das 9 horas do dia 10 de agosto de
2017 às 18 horas do dia 11 de agosto de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), por meio de link específico
disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pe_16.
O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros
fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem o envio da imagem dos documentos.
O resultado provisório no desempate de notas dos candidatos de que tratam o Edital nº 17 –
TRE/PE, de 13 de julho de 2017, e este edital será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet,
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pe_16, na data provável de 14 de agosto
de 2017.
Os resultados finais no desempate de notas e no concurso serão publicados no Diário Oficial
da União, e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pe_16,
na data provável de 21 de agosto de 2017.

Desembargador LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, em exercício

