
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 03/2009 DE RETIFICAÇÃO  
 
 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, tendo em 
vista o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, referente ao Concurso Público destinado ao 
preenchimento de vagas existentes e dos cargos que vierem a vagar ou ainda a serem criados durante o 
correspondente prazo do Concurso, regido pelo Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições publicado no Diário 
Oficial da União de 07/08/2009, pelo Edital nº 02/2009 de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 
12/08/2009, resolve RETIFICAR o item indicado abaixo: 
 
 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Leia-se como segue e não como constou no Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições: 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDAD E ENGENHARIA (ELÉTRICA) 
Proteção elétrica utilizada em subestações. Transformadores de potência; motores de indução, corrente 
alternada com rotor em gaiola, em baixa e média tensão, de potência. Dimensionamento de: transformadores; 
motores elétricos de baixa e média tensão acoplados a bombas centrifugas; quadros de comando, controle, 
proteção de motores de indução, corrente alternada, rotor em gaiola. Operação e manutenção de sistemas 
elétricos de distribuição: conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais 
(manutenções preventiva e corretiva). Administração de materiais técnicos de consumo. Planejamento e 
controle da manutenção (planejamento anual de atividades; sistema de ordem de serviços; histórico de 
intervenções em equipamentos, componentes principais e em instalações; custos aplicados à manutenção). 
Programação e execução de serviços de manutenção. Organização da manutenção em sistemas produtivos 
contínuos (produção/operação H-24). Administração de contratos. Liderança e gerenciamento de recursos. 
Noções de automação de sistemas. Elementos de controle e automação de processos industriais. 
Fundamentos de sistemas SCADA e suas aplicações. Redes e sistemas de transmissão de dados. 
Fundamentos de sistemas de telecomunicação. Instrumentação industrial e analisadores de processo. Técnicas 
de intertravamento e proteção por árvores de falhas. Fundamentos de metrologia. Protocolos de comunicação. 
Sistemas digitais de controle com aplicativos básicos para ambiente Windows. Noções de Soft Start e 
inversores de freqüências: dimensionamento e operação. Noções de segurança do trabalho. Legislação 
Ambiental. Noções de meio ambiente: noções de ecologia; poluição do ar; água e solo; ciclo da água na 
natureza; distribuição de água no planeta; contaminação da água e origem dos resíduos sólidos. 

 
Os demais itens do Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições e do Edital nº 02/2009 de 
Retificação permanecem inalterados. 
 
 

Fortaleza-CE, 21 de agosto de 2009. 
 
 

Des. José Antonio Parente da Silva 


