TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 3 – TRE/RS, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL torna pública a
retificação do item 4, dos subitens 8.5, 9.13.2, 10.9.3 e do endereço eletrônico para o Mapa Estratégico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, constante do tópico 5 da disciplina de Noções de Administração, que
passa a ser http://www.tre-rs.jus.br/upload/37/Mapa_Estrategico.JPG, do Edital nº 1 – TRE/RS, de 9 de
outubro de 2015.
Torna pública, ainda, a inclusão do subitem 4.1 no referido edital, bem como a retificação do
caput do Edital nº 2 – TRE/RS, de 21 de outubro de 2015.
1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – TRE/RS, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015
[...]
4 DAS VAGAS

Cargo/Área/Especialidade

Lotação

Vagas para
ampla
concorrência

Vagas
reservadas
para
candidatos
negros
[...]
[...]
no endereço eletrônico

Vagas
reservadas para
candidatos com
deficiência

[...]
[...]
[...]
4.1 A relação das zonas eleitorais do estado está disponível
http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_rs_15.
[...]
8.5 O extrato de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova escrita 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_rs_15, na data provável de 26 de janeiro de 2016.
[...]
9.13.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá das 9 horas do dia 28 de dezembro de 2015 às 18 horas segundo dia 29 de dezembro de
2015 (horário oficial de Brasília/DF), ininterruptamente, para fazê-lo.
[...]
10.9.3 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta das provas
escritas disporá do período das 9 horas do dia 28 de dezembro de 2015 às 18 horas do dia 29 de dezembro
de 2015 (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tre_rs_15, e seguir as
instruções ali contidas.
[...]
2 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 2 – TRE/RS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
[...]
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, tendo em vista o
disposto na Resolução TSE nº 23.391, de 16 de maio de 2013, torna pública 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 em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário.
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DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS
PRESIDENTE
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