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A17 OV'A as Instruçoes para Concu 
so C- LZpara provimento de car gos 
DTOvimento efetivo da Categoria Funcional 

codigo 

de 

de CFICIAL DE JUSTIÇA AV'ALIADOR 
TRT - 11a AJ-022 classe , do Quadro do 

Pessoal - Parte Permanente - do Tribunal 

PrimeirCa Regional do Trabalho da Decima 

Regiao, a se realiz ar em 'anau15. 

0 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH0 DA DECIMA PRIME IRA REGIAO 
no uso de 'suaS atribuiçoes legais e das que lhe conf ere o art. Li5; incLSO L: 

da Constituiç aO da Republica Fed er ativa do Brasil, e nos termos do art. 1d; 

ciso XXXI do seu Regim ento Interno. 

RESOL V E, unanin emente, APROVAR as seguintes Instruçoes 
destinad as a reular o Concurso O12 de provas para provinento de 

cargos 

da classe inicial de OFICIAL DE JJSTIÇA AVALIADCR codigo TRT-11e -AJ-022, Rei e 
rencia NS-10, do Quadro do Pessoal - Parte Permanente - do Tribunai Regiona 
do Trabalho da Decima Primeira Regla0, a se reaii zar em Manaus. 

DAS COND I COES DO CONCUR SC 

Art.le - No concurso serao observad as as seuintes condicoes: 

- No ato da inscriçao o cand idato cxidirca aocun cntc 
oficia de ioentidade e dipi oma ou prova ae conclusao do curse superior ae I 

reito e apresentara deciaraçac, seguna o modelC anexo, aprovado nela Comissac 

do Concur sc, na qual sob as penas da lei indicara: 

-Que e praSlieiro na ior de ei: 

oue sua 10ade Se situë entre 1 ¢ ano, na Cate 

seriç ac. SaVC C CaSe nieri sLe nc 

Lei 1.711. d: 2:.]C. 

-ueSE atlia guite CO as Tifaie icsultants 

v 
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d gue nao registra anteced ent es criminais; 

que conhece as presentes instruçoes e aceita as condi 

Oes do concurso como se achan estabelec1das. 

2- No mesmo ato, o interessado fornecera aOLs TetratOs 

recentes no tamanho 3X4, tirados de frente e sem chapeu e ind icara o nome 

ender eço de tres pessoas idoneas, de pref erência autoridades, gue pessam pre 

tar inf ormaçoes a Comiissao do Concurso sobre o candidato, 

3-0s candidatos habilitados nas provas deverao aprese 

tar os aocamentos relativos a confirmaçao das declaraçoes das aineas "a" a "d 

do no prazo de 15 dias depois da ses sao publica de divul gaçao do resul te 

do aas provas, inportando sua nao apresentaçao ou desconf ormidade com a deCIE 
. 

raçao, na insubsLstencia da inscriçao, nuidade da aprovaça0, sem prejuizo aas 

sançoes aplicaveis a falsidade de declaraçao. 

DAS PROVAS E NOTAS 

Art. 20- 0 concur so constara de provas de seleçac, Que se 

rao as seguintes: 

a PROVA DE COMUNICA ÇAO E EXPRESSAC; 

b PROVA DE DREITO; 
c PROVA DE MATEMATICA: 
d PROVA DE DATILOGRAFIA. 

1 A PROVA DE COMUNICAÇAO E EXPR ESSÄO constara de 

I - Red a Çao de oi 1c10 ou rej atori0, em oue serao apreClaaes ë 

Clareza de expressao, a prec1sao aos Termos e a correcao da iinguagen.. 

II - Correçao de textos e Tesoluçoes de questoes objetivafou 

envoivam conhecimento ae assunt.os aC segulnte progr ama: 

1- ortograf ia of ici al. Regras de acentuaçac graiica. Atrr 

turas na redaçac oficial. 

- Ciassiiicacao das alavras variaveis e uivarihv:25. 

-For.açao 0as paiaVT2s- pTege Oa cz. 

4- Concora anclá nmlnal e verral, as O £ali 

- Kegencia de verios, 
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6 Colocaçao dos pronom obliquos. Função do que" e do "se'", 

Uso do infinito pessoal e inpes soal. Emprego impe ssoal 00s 

ver bos "haver e "fazer". 

Anallse sintatica - sujeito, predicado e pr ed icat iv0. PE 

dicados nomnal e verbal. Complementos nominal e verbal. Agente da passiva. Ad jur 

tos adnominal e adverbial. Aposto e vocativo. 

9- Vicios de linguagem. Da pontuaçao. 
III - Esta prova valera ate 10 (dez) pontoS 

20-A PROVA DE DIREITO constara de: 
Teoria Geral do Estado 
Noçoes sobre: 

a Naçao e Estado 

b Formas de Estado 

C Formas de Governno 

d Regime politico 

e Constituiçao 

2 Direito Constitucional 

2.1 Uniao, Estad os e Municipios 

2.2 Sistema Tribut ari0 
2.3 Poderes Legislativ0, Executivo e Jud iciaric 

2.4 Do Poder Judiciario Fed eral 

2.5 Declar aç ao de Direitos 

2.6 0rdem Economica e Social 

3 Direlto Administrative 

3.1 Noçoes sobre: 

a Serviço Publico 

b Funcionarios publicos 

c Sociedade de Economi2 Misla,: Aut arquia e Funda caz 

3.2 Pessoal Juiiciario e Admin1strative Justi1 

Inc. 

3.3 Organizaçac da Adr. inisiraçao Puri ica Teiera.. i.eft:": A 

ministrat iva (hec. Lei ns200, de 25. 02.07 eteracoes posierioresi. 

Z.4 - 0 íuncionaric publico civil e seu estetut c. F:ma 

2 
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nrovimemto e vacancia dos cargos pub] icos 
3.5 c ento e remuneraçao, Gratificaçao, Diarias e A)o 

de Custo. Licença e ferias. Estabil idade. Aposentad oria 
S,0-Sist ema de Orçamento no Serviço Púb] ico Federal 

dos S.7 - Da responsabil idade civil, administrativa e Pela 

serv pubiicos. Crimes contra a administraçao publica: pecula 0 
corrupça0 passiva, advocacia administrativa e violaçao do sigilo 1 uncl011da 

4. Direito Processual Civil 
4.1 Da jurisdiçao. 

4.2 Da açao. 

43- Das partes e Procuradores. Capacidade processual 

44Dos procyrad or es. Substituiçao das partes e dos procure 

dores. 

4.5- Do litisconsorcio e da assistencia. 

4.0- Intervençao de terceiros: oposiçao, nomeaçac a autorla, 

denunciiaçao da lide e do chamamento ao processo. 

47-Da competencia: em razao do valor e da materia, Compe 

tencia ifuncional e territorial. Modificaçoes àa competencia. Declaraçao ae 

competencia. 

4.6- Atos processuais. Tenpo e lugar dos atos processuais. 

4.9 Prazos processuals. 

4.T0--Comunic a çoes dos atos processuais: cartas, citacoes 

ntimaçoes. 

4.11- Petiçao inicial: reouisitos. 

4.12- Das prova5 

4.13- Execuçac. Tituio executive. LiQuid açao da sen enta. 

4.14- Execuçao para entrega de coisas certa, Para ent{ef 

CC1sE noerta. Execuçac aas obrigacoes de azer e de rao íze:. 

4.15- ennora. avaliaçac, arren.at acac, ad judicaçac/ I msac. 

4.1- Lxecucac contTa i lenai fiubjica. 

4.17-Emvarpos dc aeveaor 

5. hireitc ivil 

5.1 Fersonal i2aae Ceacid. 
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3Fatos e Atos Juridicos, nefeitos dos Atos JuridicoS. 

5.4 Rela çao de ar ent e sco. 

5.5- Posse. Propried ade. Aquisiçao e Perda 

Caran 
S.0- Direito sobre a coisa alheia. Direitos Rcais oe 

tia 
5.7 Obrigaçoes. Conceito e Modalidad es. 

.0- Contratos. Elementos essenciais e classificaçao. 

6. Direito Comercial 

a sil. 0-Comerciante. Pessoas que pod em com erciar no Brasi 

6.2 Sociedades Comerciais. Classificaçao. 

6.3 Titulos de credito. 

7. Dareito do Trabalho e Direito Processual do ra balnc 

.- or ganizaçao da Justiça do Trabalho- Tribunal Superior 

Julga 
do Traba Iho - Tribunais Regionais do Trabalho - Juntas de Conciliaç ao e 

mento Juizes de Direito Investidos da administraçao da Justiça do Trabalh0 

Ministerio Publico junto a Justiça do Trabalho, suas atribuiçoes. 

7.2 Carteira de Trabalho e Previdencia Social. Requi sitos e 

valor das anotaçoes. 

Pe 7.3 Dur aç ao do trabalho. Linite da jornada do trabalnc. 

riodo de descanso e sua remuner açao. 

7.4- Salario minimc. 

7.5 Ferias do empregado nas empresas privad as. Duraçao 

condicoes de aguisiçac. 

7.0 - Awxilic gravidez para a mulher empr e gada nas emDre sas 

privadas. Contr ato de trabalho ao menor apr end i, 

7.7 Gratificaçao natal inä. 

7.6 Do contrato ind ividual do trabalho (urbano e rurhllJ 

iiniçac e prazo de duraçac do contrato individ ual de trabalho. EsDeciïichcao d 

TIOd2liCades de salaric. iempo ae pailentC. 

7.00 sal ario fam il ia e sua ar]icacac Condiçoes f 

ac. 

7.10 Causas de rescisac do contrato individua traralnt 

AY1sC T e vio. Inenyaçao eio temj0 de sCri 1ço. Lmpre çado estavei. 

eee 
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7.11 - Fundo de Carantia pclo Tcmpo de Serviço. 

dissi 7.12 Formas de recl amacao. pissídios individual5 e 

dios coletivos, Notificaçao das partes. Prazo de pre scriçao para reca 

3 Compet encia da Justiça do Trabalho: compet encla T.ate 

competencia territorial e competência funcional. al 

4 Fartes: conceito, denominaçao, capacidade, represen 

çao, 1itisconsorcio, intervenção de terceiros, substituiçao, 

7.15 - Audiencia: definiçao, significado, procedinent O 

7.16 - ATquivamento. Revelia. Revelia e coni 1ssa 
7.17 ExceçoeS. 

7.18 Reconvençao. 

7.10- Conciliaçao. 

7.20 Provas. 

7.21 Processo de execuçao: titulo executorio.Competenc1a pa 

ra executar. Sentença exequiveis. 

7.22 Partes, inicio e extinçao da execuçac. 

7.23 Mod alidades de execuçao. 

7.24-Pennora. 
7.25 - Embargos a execuçac. 

7.20 Avaliaçao. Praça: arremataçac, adjudicaçao e remiça. 

7.27 Liouidaçao de sent ença: por calculo, por artigose por 

arbitramento 
7.28 H omologaçao de rescisao de contrato de tra balno 

empregados estaveis e nao estaveis, 

7.20 Recursos aàmissiveis no processo trabalhista. Prazo àe 

recurs0s. 

7.30 Cal cuios das custas na Justiça do Irabalhc. 

7.31 Pessoz Judiciario e Administrative àz Justiça d 7ri 

balhs, Direitos e Iever es (Constituiçac da hepubl ica e Consol id acaras is d 

Travalh0). 
I - Esta prova vaicra ate 10 (dez) ponto 

3 A IROVA DE :AT:"A71CA constara de: 

I - Kesoluroes a guest ogs ot jetivas SOre a.itC a 

g inte pjegr aa 

er 
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Uperaçoes fundamentais sobre numeros inteiros e la 

c1onarlos. 

Sistema legal da unid ade de medidas: medidas de cO 

primento, area, VOlUme, capacid ad e e massa. 

Regra 
3- Potencia e raizes; operaçoes com potenclä. 

Dratica para extrair ralz quadrad a. 

4 DiviS ao pro porcional, regra de tres sim ples e 

DOSTa. 

5 Perc entagem e juros sinples. 

I - ES ta prova valera ate 10 (dez) pontos. 

49-A PROVA DE DATILOGR AFIA constara de: 

I - Trabalho datilografico, Com tempo marcado, em aue C 

cand idato devera denonstrar habilid ad e necessaria para travar e destravar 

a maquina, ajustar o papel, graduar o tabulador e efetuar as operaçoes de 

aue 
manejo aas peças usuais no traba Iho , Constante de copia do originai 

Contenna tabela e tr echo, parte mpresSa e parte manuscrita, com Correcac 

marcad 2 a margem, transposiçao. inclusao e su pr essao de irases. 

II - Esta prova valera ate 10 (dez) pontos. 

pontes 
59 AS notas variarao de zero (0) a dez (10) 

Cor e o resultado final sera a med ia doS graus Obtidos nas auatro provas, 

Supe Siderando-se habilitado o cand 1d ato glue obtiver no ta final igmai ou 

rior a cinco (05) e, pelo menos cinco(05) poitos em Cada prova. 

ó- Ei cas0 de empate, Scra observada a seguinte o 

d em de preferencia para desempate: 

a - melhor resui taac na p!rOva de tomunicaçar XT 

sac: 

b melnor resultaodo nàa p1 OVa ue Direi to: 

Melhor resul tado na prova de Dat iiograi ia. 
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Art. J - A abertura da inscriçao ao concur so e a 

çao do pra zo respectivo serao divulgados em edital publ icado no Diar10 

cial do EStado do Amazonas e no Boletim de Serviço e af ix ado no Quadro 

Avisos do TRT e das JCJs. 

Art. 49 0 pedido de inscriçao sera feito med iante 

Dr eenchimento de fichas fornecidas ao cand idato, no local da inscriçao e 

pagamento da taxa de inscriçao no valor de Cz$ 300,00 (Trezentos cruzadOs 

Dara atend er as despesas com a realizaçao do ConcursSo. 

Concu Paragrafo - unico - Enc errados os trabalhos de 

so. o Presidente da Comissao prestara contas ao Tribunal Regional de Trada 

Tho das despeSas eietuad as, providenciando-se o recolhimento do exced ente 

ao Tesouro Nacional. 

car 
Art. 59 - Ao cand idato inscrito sera fornecido um 

tao de 1d entificaçao, sem o qual nao tera acesso ao local de realizaçao d as 

provas. 

est Art. 09- A 1icha de inscricao so sera acelta see 

ver deV1aamente preencnid a, sem guaiquer emenda ou rasura. 

Art. 7C- Nao sera permitida, sob Quaiquer pretexto, insS 

insufi criçao condic1onai, devendo ser nd ef er1do, 1minarmente, o pedid 

Clent emente inS tru id o. 

Art. 8s - A inscriçao sera aberta pelo prazo a ser iixe 

ao no Editai do Concursc. 

Art. 9 - 0s ped idos de in seriçao serao encaminhado s pe 

0 Tuncionaric encarregadc ae seu recebinente, a Comis sao ao Concurso, pa 

ra os iins ae d ireitc. 

Art. 10 - cand idate que 1izer, na ficha de inseri: 

deciaraçao fai sa ou inexata tera a nscrica Canelada e anul ados tou% o 

atos deiê decorrentF 
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DA REALIZACAO DAS PROVAS E DO JULGAMENTO 

Art. 11 - As provas de seleçao serao realizadas apos 

ninimo de trinta (30) dias do encerramento das inscriçoes. 

Art. 12 - As provas terao a duraçao gue for determ lnaud 

pela Comissao do Concurso e se realizarao nesta cidade de Manaus, em Le 

pref ixado, com aviso publico, que tera a ant ec ed encia de 48 (quarenta eo 

to horas, pel0 menos,: e serao prestad as peran te ela ou um de seuS memoro 

para tal iim designado pelo seu Presidente. 

usada. 
Paragrafo unico Nas provas manu scrtas, Sera 

Cor 
obrigatoriamente, pelos candidatos, caneta esf erografica de tinta de 

azul. 

Art. 13 Nao havera segunda chamad a para qualquer pre 

prova 
va. importando a ausencia do canidato na atribuiçao do grau zero a 

que tiver faltade. 

Art. 14 0 candidato devera exibir o seu cartac 

Identif icaçao antes de cada prova, sob pena de ser considerado ausente. 

Art. 15 0 cand ld ato que se recusar a prestar quaiauer 

prova ou se retirar ao recinto durante a real 1zaçao da me sma sem devida au 

torizaçac, ficara aut omaticam ente el iminad o do concurso. 

Art. 1o - Sera tambei exc iuldo, por at0 do exXaminaaor,c 

Cand idato aue se tornar culpado de ncorreçac ou aescortesia pra con Qua: 

Quer dos examinad ores, seus auxiii ares ou autori0 ad es presentes. Idenrica 

penalid ade sera aplicad a ao cand id a to que. durante a realizaçao de 

anii 
guer prova, ior sur preend i1do emI1agrante comUiiCaçac con outros 

TOs ou pessoas estranhas, Verdalli ente: po escritO Ou por outra 

1orma. dem assin, utiiizand 0-s e de i VO notas Ou mDr essos 

a 
Art. 17 - Conc iuidos 0s traba I hos de rea! izat ac 

IOVa, OBservar-se-a, para perte1tá galant ia aä objetividace dc 

Segu Lnte 
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a - os taloes de id entificaçao que acompanham os 10he 
rOS serao destacados, logo apos o termino de cada prova, e ficarao em inve 

1ucros lacrad os, ate a conclusao do respectivo julgamento; 

D-cada talao recebera um numero nao correspondente ao 

ia inscriçao do candidato, repetido, para identificaça0, no folheto do 

qual o talao ior destacado. 

Art. 18 -0 julgamento das provas sera feito segundo 
criterio fixado pelos examinadores.

Art. 19 - AS notas serao lançad as nas provas antes 

trabalho de identificaçao e divulgaçao das no tas obtidas em cada prova, que 

se fara publicamente, em local, dia e hora, pr eviamente designados, Cons- 

tante de aviso ou edital publicado no Diario oficial do Amazonas, com ante 

cedencia minima de 48 (quar enta e oito) horas. 

Art. 20 -A prova que apresentar sinal ou contiver ex 

pressao que possibilite sua identificaçao sera atribuida nota zero (0). 

Art. 21 - Nao sera admitida a revisao de provas. 
Erros 

aritmeticos ou meram ente materiais serao corrigid os "ex-officio" ou a re 

querimento do cand id ato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da 

divulgacao do resultadc. 

DA COMISSAO DO CONCURSO 

Art. 22 - 0 Presidente do Tridunmal designara uma 
Com L 

Sad. compoSta de tres (03) membros, Que funcionara sot a Pres idenc ia deur

deles. para proceder a real izacao do concurs:. ine iusive o exame 

eto a2s plO vas. 

Art. 23- A ComisSac func1onara nä sede do TribunaRe

gOnai do Trabalno da l1a Reriac. e sera auxilinda por un. Secretar. es 

n11 pec sev Presidente. podend o ainda reauisitar e promover fiàc u 

toto sarica fiei NDennc a sit missae. 
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Art. - Å Comissao provid enciara a publicacao do E 

de 
tal de Inscriça0, no prazo de oito (08) dias. a contar da data de sua 

sigmaça0. 

DISPOSICOES GERAIS 

publi 
Art. 25 Os resultados finais do concurso serac 

decres 
cad os no Diario oficiai do Estado do Ama zonas, odedecend o a ord em 

cente de pontos obtidos pelos cand idatos aprovados. 

Art. 20 - 0 concurso sera valido por dois (02) anos 

contar da data da homologaç ao, podendo ser prorrogado por 1gual prazo. 

TO 
Art. 27 - A correçao de linguagem sera observad a e 

aas as provaS. 

Art. 28 Nao pod erao ser mem bros da Comissac parentes 

ate o 39 grau civil, cons angüineos ou aiins, de qualquer cand id ato. 

Art. 20- Os casos omissos serac resoividos peic Trio 

na. 

Art. 30 - AS presentes instruçoes entrara0 em vigor na 

data de sua aprovaçac. 

SALA DE SESSOES DO TRIBUNAL RECION AL DO TRABALHO DA I1e

REGIAO. Manaus, 05 de julho de 1988, 

A VTONTO CABOS AAI NHO BEZERRA. 
ikPreskden te 

BENEDTCTO CRUZ LYRÁ. 
Juiz Togado. L 
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EDUARDO BAKBOSA PEMMA RÍBEIRO. 
Juiz Togado 

0THÍLIÓ) FRANC TSCO TINO. 
iz Togado. 

VERA LUC TA CAMARA DE Sá PEIXOTO. 

Juiza Presidente da 49 J0J de 

Manaus - Convoc ada. 

SIMONEABRAHIM RAYOL DOS SANTOSS. 

Vogal Rep.dos Enpregadores da 
48 JCJ de Manus - Convocada. 

FRANC ISCd" TABOZA VERA 

Vogal Rep.dos Empregados da 59 

Convocado. JOJ de Manaus 

ubliceda no Diário da Justiça do Estado do Amazonas, dia 13.07.88, às fls. 

4, 5 e 6, con inc orreça0. 
apublicada no Diário da Justiça do Estado do Amazonas,dia 25,07.88, às fls. 

2, 3e 4. 

JT - 017 


