TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO
CARGO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
EDITAL Nº 16 – TRT 5ª REGIÃO – JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, DE 14 DE AGOSTO DE 2013
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA DO TRABALHO VÂNIA JACIRA TANAJURA CHAVES,
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO torna pública a
convocação para a sessão pública de identificação das provas escritas discursivas e divulgação do
resultado provisório da referida prova; a ciência dos prazos para vista das provas e interposição de
recursos contra seu resultado; a convocação para a sessão pública de julgamento dos eventuais recursos
e de divulgação do resultado final da prova escrita discursiva, bem como para a sessão pública de
identificação da prova de sentença do concurso público para provimento de vagas e formação de
cadastro-reserva para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto e prestação de outras informações.
1. DAS SESSÕES PÚBLICAS
1.1. A sessão pública para a divulgação do resultado provisório da primeira prova escrita (P2) será
realizada no dia 19 de agosto de 2013, às 13:30 horas.
1.2. A sessão pública de julgamento de eventuais recursos contra o resultado provisório da primeira
prova escrita (P2) e divulgação do resultado definitivo será realizada no dia 26 de agosto de 2013 às 13
horas.
1.3. Encerrado o julgamento dos eventuais recursos interpostos contra o resultado provisório da
primeira prova escrita (P2), na mesma sessão pública, far-se-á a desidentificação das provas práticas de
sentença dos candidatos aprovados.
1.4. As sessões ocorrerão na sala de sessões do Tribunal Pleno deste TRT, situado à Rua Bela Vista do
Cabral nº 121, térreo, Nazaré, Salvador-Bahia.
2. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1. Após a sessão pública de divulgação do resultado provisório da prova escrita (item 1.1 acima) a lista
respectiva dos candidatos aprovados será disponibilizada nos endereços eletrônicos do Tribunal e do
CESPE, e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho no dia 20 de agosto de 2013.
2.2. Após a sessão pública de julgamento de eventuais recursos e de divulgação do resultado final da
prova escrita (item 1.2 acima) a lista definitiva dos candidatos aprovados será disponibilizada nos
endereços eletrônicos do Tribunal e do CESPE, e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
no dia 27 de agosto de 2013.
3. DA VISTA DAS PROVAS E DOS RECURSOS
3.1. As provas escritas discursivas (P2) estarão disponíveis para vista pelos candidatos ou seus
procuradores, devidamente autorizados, nos dias 20 e 21 de agosto, das 8 às 18 horas, na secretaria da
Comissão do Concurso, no 1º andar do Edifício Presidente Médici, onde funciona a sede administrativa
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, à Rua Inácio Tosta, 161 – Nazaré, Salvador-Bahia.
3.2. O prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da prova escrita discursiva
encerrar-se-á às 18 horas do dia 23 de agosto de 2013.
3.3. Os recursos deverão ser apresentados, exclusivamente, em modo impresso, na Secretaria da
Comissão de Concurso, no endereço indicado no item 3.1.
3.3.1. Não será admitido recurso interposto por via eletrônica, encaminhado por fax, por via postal ou
por qualquer outro meio que não aquele estabelecido neste Edital.
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4. OUTROS PRAZOS
4.1. Considerando que os candidatos eventualmente aprovados na prova de sentença deverão requerer
a inscrição definitiva acompanhada de diversos documentos, títulos e exames médicos laboratoriais
(itens 9.1.2, 9.2.1, 9.2.5 e 11.1.1 do Edital e item 1.1 do seu Anexo III), a Comissão do Concurso avisa que
o resultado da prova de sentença será divulgado na data provável de 2 de setembro de 2013 e que o
prazo para requerer a inscrição definitiva encerrar-se-á na data provável de 24 de setembro.
(assinado digitalmente)
Desembargadora do Trabalho Vânia Jacira Tanajura Chaves
Presidente da Comissão do Concurso e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
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