PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
DE RESERVA PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 2 – TRE/PI, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ (TRE/PI) torna pública a retificação
das datas constantes dos subitens 5.2.1, 7.4.9.7, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.13.1, 10.8.1, 10.8.3 e 10.8.7 do Edital
nº 1 – TRE/PI, de 12 de novembro de 2015.
Torna pública, ainda, tendo em vista o disposto na Resolução TSE nº 23.391, de 16 de maio de 2013,
a composição da Comissão Examinadora das provas objetivas e da prova discursiva, referente ao
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista
Judiciário e de Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.
1 DA RETIFICAÇÃO DOS SUBITENS 5.2.1, 7.4.9.7, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.13.1, 10.8.1, 10.8.3 E 10.8.7 DO
EDITAL Nº 1 – TRE/PI, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015
[...]
5.2.1 O candidato com deficiência poderá enviar, de forma legível, até o dia 7 de dezembro de 2015, por
meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pi_15 cópia
simples do CPF e original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico a que se refere a alínea “b” do
subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior.
[...]
7.4.9.7 A documentação para solicitação de atendimento especial de que tratam os subitens 7.4.9.2,
7.4.9.3, 7.4.9.4, 7.4.9.5 e 7.4.9.6 poderá ser enviada, de forma legível, até o dia 7 de dezembro de 2015,
por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pi_15. Após
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior.
[...]
8.2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas/
especialidades, exceto para o cargo de Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade:
Taquigrafia, terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 31 de janeiro
de 2016, no turno da manhã.
8.3 As provas objetivas, somente para o cargo de Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado –
Especialidade: Taquigrafia, terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de
31 de janeiro de 2016, no turno da manhã.
8.4 As provas objetivas para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas/especialidades, terão a duração
de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 31 de janeiro de 2016, no turno da tarde.
[...]
8.6 O extrato de resultado final nas provas objetivas para todos os cargos, de resultado provisório na prova
discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas/especialidades, exceto para o
cargo de Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia, e de convocação para
a prova de apanhamento taquigráfico, somente para o cargo de Analista Judiciário – Área: Apoio
Especializado – Especialidade: Taquigrafia, será publicado no Diário Oficial da União, e o respectivo edital
será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pi_15, na
data provável de 24 de fevereiro de 2016.
[...]
9.13.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pi_15, a partir das 19 horas da data provável de 2 de
fevereiro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.
[...]
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10.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pi_15, a partir das 19 horas da data provável de 2 de
fevereiro de 2016 (horário oficial de Brasília/DF).
[...]
10.8.3 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova
discursiva disporá do período das 9 horas do dia 3 de fevereiro de 2016 às 18 horas do dia 4 de fevereiro
de 2016 (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do
padrão, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_pi_15, e seguir as instruções ali contidas.
[...]
10.8.7 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva disporá
do período das 9 horas do dia 25 de fevereiro de 2016 às 18 horas do dia 26 de fevereiro de 2016 (horário
oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado
provisório.
[...]
2 DA COMISSÃO EXAMINADORA DAS PROVAS OBJETIVAS E DA PROVA DISCURSIVA
a) André Costa Drummond
b) André Lúcio Bento
c) Anna Cláudia Fanuck Stein
d) Antônio Isidro da Silva Filho
e) Arley Márcio Soares de Souza
f) Bruno Andrade Costa
g) Caio Nakashima
h) Claudio Rosa de Camargo Junior
i) Cristiane Benjamim Santos
j) Domingos Sávio Spezia
k) Edilberto Magalhães Silva
l) Eliane Scheidt
m) Evandro Mario Lorens
n) Fábio Mesquita Buiati
o) Gerson Gimenes
p) Grace Maria Fernandes Mendonça
q) Guilherme Pupe da Nóbrega
r) Henrique Machado Borges
s) Inêz Gomes Guedes
t) Jorge Henrique Cabral Fernandes
u) José Rodrigo Balzan
v) Letícia Coroa do Couto
w) Lilia Simone Rodrigues da Costa Vieira
x) Lilian Barros de Oliveira Almeida
y) Luís Homero Leandro Laureano
z) Marcelo Leite Borges
a.1) Marcio Augusto de Deus
b.1) Marcos Pereira
c.1) Marcos Vinicius Barbosa Sabatino
d.1) Marcus Vinicius da Silva Lunguinho
e.1) Neison Alves Campello de Carvalho
f.1) Paulo Franklin Von Paumgartten Junior
g.1) Rosane Maria Pio da Silva
h.1) Sandra Reves Vasques Tonussi
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i.1) Stefania Caetano Martins de Rezende Zandomênico
j.1) Tatiana do Couto Nunes
k.1) Valério Aymoré Martins
l.1) Vanessa Cabral Gomes
m.1) Viviane Becker Amaral Nunes

EDVALDO PEREIRA DE MOURA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
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