
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

XLI Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região

EDITAL

                  O Desembargador Luiz Antonio Moreira Vidigal, membro suplente da Comissão do XLI
Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, comunica o seguinte:

                  A vista da folha de respostas estará disponível no endereço eletrônico www.trtsp.jus.br
– menu institucional – concursos - magistrados – XLI concurso, a partir das 12:00 horas do dia 15
de abril de 2016 até às 18:00 horas do dia 18 de abril de 2016 (horário de Brasília) (item 7.1.2
do Edital). 
                  O candidato poderá interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva
seletiva no prazo de dois dias, a contar do término da vista da prova (Item 7.1.3 do Edital).
                  Os recursos da prova objetiva seletiva deverão ser entregues na Secretaria da Comissão
de Concursos da Magistratura,  na Avenida Marquês de São Vicente,  nº 121, Bloco A, 1º andar,
Edifício Millenium (Unidade Administrativa I), Barra Funda, São Paulo – SP., durante o horário de
atendimento ao público (das 10:30 às 17:30 horas) ou encaminhados através do correio eletrônico
41concurso@trtsp.jus.br,  nos  dias  19 e  20  de  abril  de 2016,  até às  18:00 horas  (horário  de
Brasília). 
                   Serão desconsiderados os recursos remetidos via postal, fax, bem como intempestivos.

                   No recurso, o candidato deverá identificar somente a petição de interposição, vedada
qualquer  identificação  nas  razões  do  recurso,  sob  pena  de  não  conhecimento  do  recurso.  A
fundamentação é pressuposto para o conhecimento do recurso, cabendo ao candidato, em caso de
impugnar mais de uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma destacada,
para cada questão recorrida.

                   O candidato deverá efetivar  uma questão por página nas razões do recurso e
encaminhar em formato.doc. (ponto doc.)

São Paulo, 11 de abril de 2016.

DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO MOREIRA VIDIGAL
Membro Suplente da Comissão do Concurso
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