
ATO Nº 54/2018 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais  estabelecidas  no  inciso  XXXII  do  artigo  34  do
Regimento Interno, de acordo com os artigos 9º, inciso I, e 10, da Lei nº 8.112/90, e tendo em vista
deliberação desta Corte na sessão de 24 de abril de 2018, Resolução n° 122/2018 (Processo TRT
183/2018  -  PROAD  2104/2018)  e  decisões  proferidas  nos  autos  do  processo  nº  0800415-
88.2018.4.05.8100- 3ª Vara Federal do Ceará e processo nº 0800882-98.2017.4.05.8101- 15ª Vara
Federal do Ceará.

R E S O L V E 

nomear,  obedecida  a  ordem de  classificação,  os  candidatos  abaixo  relacionados,  aprovados  em
concurso público realizado por este Tribunal, homologado pela Resolução n° 442/2017 (Processo
TRT 7ª nº 858/2017), publicada no DEJT de 21.12.2017, para exercer em caráter efetivo os cargos
da carreira judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão I, do Quadro
de Permanente Pessoal da Secretaria deste Regional: 

JULIMARA GOMES DOS SANTOS, classificada em 1° lugar na lista de classificação geral para
o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, conforme Edital nº 11, de 02/02/2018,
publicado no DOU de 05/02/2018,  na vaga 717 do Quadro Permanente de Pessoal, primeira vaga
autorizada, em conformidade com o Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 1/2018,  decorrente da
aposentadoria de FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA BARROSO em 17/01/2017; 

FRANCISCO ELIEL BATISTA MADEIRO,  classificado em 2º  lugar  sub judice  na  lista  de
classificação geral, conforme Edital nº 11, de 02/02/2018, publicado no DOU de 05/02/2018,  em
cumprimento à decisão exarada nos autos do processo nº 0800415-88.2018.4.05.8100, que tramita
na 3ª Vara Federal do Ceará, determinando a imediata  inclusão do candidato nas vagas de ampla
concorrência e aplicação, por este Órgão, do critério de desempate previsto Edital nº 1-TRT7ª, de
23/08/2017, com o candidato MATHEUS SOEIRO DOS SANTOS, para o cargo efetivo de Técnico
Judiciário,  Área Administrativa,  na  vaga 608 do Quadro Permanente de  Pessoal,  segunda  vaga
autorizada, em conformidade com o Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 1/2018,  decorrente da
aposentadoria de MARIA BERNADETE FERNANDES GOMES em 26/01/2017;

MATHEUS SOEIRO DOS SANTOS, classificado em 2° lugar na lista de classificação geral para
o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, conforme Edital nº 11, de 02/02/2018,
publicado no DOU de 05/02/2018,  na vaga 807 do Quadro Permanente de Pessoal, quarta vaga
autorizada, em conformidade com o Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 1/2018, decorrente da
aposentadoria de ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES em 23/02/2017, e tendo em vista a reserva
da  terceira  vaga  ao  candidato  classificado  em 1°  lugar  sub  judice  JOSE RENAN  DA SILVA
FREITAS na lista destinada aos candidatos negros, conforme Edital nº 12, de 12/04/2018, publicado
no  DOU  de  16/04/18,  em  cumprimento  à  decisão  judicial  exarada  nos  autos  do  processo  nº
0800882-98.2017.4.05.8101, em tramitação na 15ª Vara Federal do Ceará, que determina a inclusão
do nome do candidato na lista de aprovados e de ser reservada vaga em seu favor,  bem como
garantida nomeação no referido cargo, uma vez transitada em julgado eventual sentença procedente.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE. 

Fortaleza, 04 de maio de 2018. 

MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal 
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