PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO
Santos Dumont, 3384 - Bairro Aldeota - CEP 60.150-163 - Fortaleza-CE
www.trt7.jus.br
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N° 018/2017
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2016
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO, doravante
denominado Gerenciador, com sede na Avenida Santos Dumont, 3384, Bairro Aldeota,
inscrito no CNPJ sob o n° 03.235.270/0001-70, neste ato representado por seu Diretor
Geral, Sr. FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA, portador do CPF n° 274.880.71387 e RG n° 625829 SSP/PI, considerando o disposto na Lei n° 10.520/02 e seu Decreto
Regulamentar n° 5.450/05; com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93; no Decreto n°.
7.892/13 e alterações subsequentes e, em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico em epígrafe, referente ao processo n° 2028/2016,
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS do objeto especificado na CLÁUSULA
SEGUNDA, tendo sido, referidos preços, ofertados pelo(s) fornecedor(es) abaixo
identificado(s), cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, para os LOTES do
certame licitatório em referência:
Fornecedor

MATEUS GUERRA DE FARIAS ME

CNPJ
Representante
legal/Identificação

14.124.286/0001-21
FRANCISCO MARIANO NUNES Cargo:
SOBRINHO
Procurador
RG: 99002016663 - SSP / CE
CPF: 913.430.203-44
AVENIDA PONTES VIEIRA, N°710-714
S. JOÃO TAUPE
60.130-240
(85) 3044-4266
mavicontrucoes@gmail.com mavilicitacoe@gniail com

Endereço

CEP
Telefone
E-mail

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES
1.1. Para os efeitos deste instrumento serão adotadas as seguintes definições:
a) Sistema de Registro de Preços - Conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços ou aquisições bens, para contratações futuras.

C

b) Ata de Registro de Preços (ARP) - Documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme disposições
contidas no ato convocatório respectivo e propostas apresentadas no pregão eletrônico
mencionado no preâmbulo deste instrumento.

c) Beneficiário da ARP - O (s) fornecedoras) classificado(s) em primeiro lugar no certame
em referência, relativamente ao (s) lote (s) respectivo(s).
d) Órgão Gerenciador - Órgão ou entidade da administração pública federal responsável
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da
ARP dele decorrente.
e) Órgão Participante - Órgão ou entidade da administração pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ARP.
f) Órgão Não Participante - Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo
participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos do Decreto
7.892/13, faz adesão à ARP.
g) Cadastro de Reserva - Relação dos fornecedores que aceitaram reduzir seu preço para os
valores praticados pelo vencedor da licitação, que serão convocados para contratar, em caso
de exclusão do registro do Beneficiário.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços (ARP) é o registro de preços para aquisições
futuras dos produtos abaixo especificados:
LOTE 6
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

Mangueira plástica, flexível, PVC
trançado, com 1/2" de diâmetro,
resistente, para jardim, com parede de
no mínimo 2,0mm e bico de jato
regulável. Marca PLASTMAN

UNIDADE

Pedido
Quant.
Mínimo Registrada

3

12

Valor
Unitário
(RS)

Valor
Total
(RS)

72,83

873,96

TOTAL DO LOTE 6: R$ 873,96 (Oitocentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Seis
Centavos).
VALOR TOTAL DA ATA: R$ RS 873,96 (Oitocentos e Setenta e Três Reais e
Noventa e Seis Centavos)
2.1.1 O prazo de entrega dos produtos ora registrados será de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da nota de empenho.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO BENEFICIÁRIO DA ARP
3.1. A partir da assinatura da ARP o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos de
fornecimento do Gerenciador e ao cumprimento de todas as condições estabelecidas,
sujeitando-o às penalidades cabíveis ern caso de descumprimentos das cláusulas deste
instrumento.
3.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao Beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
4. CLÁUSULA QUARTA - DO CADASTRO DE RESERVA

4.1. Não há formação de Cadastro de Reserva.

5. CLÁUSULA QUINTA- DO ÓRGÃO GERENCIADOR
5.1. Na qualidade de órgão Gerenciador, incumbe ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a
Região a prática de todos os atos de controle e administração deste registro de preços,
mormente o seguinte:
a) gerenciar a ARP;
b) conduzir eventuais negociações dos preços registrados;
c) aplicar as penalidades decorrentes do descumpnmento da ARP ou do descumprimento
das obrigações contratuais, garantida a ampla defesa e o contraditório.
6. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
6.1. Durante a vigência do registro de preços, esta ARP poderá ser utilizada, por qualquer
órgão da administração pública federal que não tenha participado do certame hcitatóno,
mediante anuência do Órgão Gerenciador, que indicará os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
6.2. Caberá ao Beneficiário, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
6.3. As aquisições adicionais a que se referem à cláusula acima, não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados nesta ARP.
6.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta ata para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
6.5. Ao Órgão Não Participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumpnmento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
7. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA ARP
7.1. O prazo de validade desta ata será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste
instrumento, vedada a prorrogação.
8. CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, nos seguintes
casos:
a) fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou
impeditivas da execução do ajustado;

b) força maior;
c) caso fortuito;
d) fato do príncipe.
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador convocará o (s) fornecedoras) para
negociar a redução de preços aos valores praticados no mercado.
8.3.1. Se a negociação restar frustrada, o (s) fornecedoras) será(ao) liberado(s) do
compromisso assumido, não lhes cabendo aplicação de penalidade.
8.3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Órgão Gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade, se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
8.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
9. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS
9.1. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM OS
FORNECEDORES
10.1. As contratações decorrentes desta ARP serão formalizadas através da NOTA DE
EMPENHO emitida em favor do fornecedor e estarão sujeitos à disciplina da Lei 8.666/93.
10.2. As condições a serem praticadas nas futuras contratações serão as constantes do edital
do pregão eletrômco referido no preâmbulo deste instrumento, da proposta apresentada
que integram este instrumento independentemente de transcrição.
10.3. O contrato poderá sofrer alterações observado o disposto no artigo 65 da Lei n°
8.666/93.
10.4. E vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste registro de preços.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE PREÇOS
11.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, quando:
11.1.1. Descumprir as condições desta ARP;
11.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior ao
praticado no mercado;

11.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°. 8.666, de
1993, ou no art. 7° da Lei n°. 10.520, de 2002.
11.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
11.2.1. por razão de interesse público; ou
11.2.2. a pedido do fornecedor.
11.3. Em qualquer das hipóteses acima, o Órgão Gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
12.1. Esta Ata de Registro de Preços será publicada no DOU.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos com base nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, Decreto
7.892/13 e demais normas aplicáveis à espécie.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Fortaleza/CE, com exclusão
de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente
contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado assinam o presente instrumento,
em três vias de igual teor e forma, para que produza os seus legais e jurmicos efeitos.
de 2017.

é Pontes Ibiapína
Diretor Geral

MATEUS GUERRA DE FARIAS ME
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Francisco Mariano Nunes ;
Procurador
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da mencionado Resolução. 2 - DA INSCRIÇÃO No prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação deste Edital no Diário Oficial da
União, o interessado deverá formular pedido de remoção à Presidência do Tribunal, (Av. Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife,
Cep. 50.030-902, Recife/PE), diretamente ou por meio de SEDEX,
instruído com certidão do Tribunal de origem de comunicação de seu
interesse em remoção futura para este Tribunal e de sua posição de
antiguidade na carreira, sob pena de indeferimento da inscrição. 3 DO PROCEDIMENTO 3.1 - Vencido o prazo do edital, este Tribunal
Regional informará à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) a relação dos inscritos para remoção futura, visando à formação do cadastro de interessados. 3.2 - Ao tempo do surgimento da vaga, a ENAMAT
informará a este Tribunal Regional do trabalho a relação dos candidatos aptos à remoção, observando-se o critério de antiguidade na
carreira. 3.3 - Após a informação prestada pela ENAMAT, terá início
o procedimento de remoção, por meio de edital específico, no qual se
explicitará o trâmite, o prazo e os documentos exigidos pelo art. 12
da Resolução n.º 182, de 24 de fevereiro de 2017, do CSJT e outros
que este Tribunal Regional entender pertinentes para a aceitação do
magistrado inscrito. 3.4 - Apenas os juízes inscritos e que participarem do cadastro administrado pela ENAMAT poderão concorrer à
remoção nas vagas que surgirem, mantendo-se a lista até o julgamento do pedido de remoção do último inscrito no cadastro de interessados. 4 - DA PUBLICIDADE O resultado final do presente
procedimento será publicado no Diário Oficial da União, no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho e no sítio eletrônico do TRT da 6ª
Região. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é
passado o presente Edital, publicado pelos e nos mesmos meios
indicados acima.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2017
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no uso de
suas atribuições, publicou ERRATA junto ao Edital de Concorrência
nº 01/2017, em relação aos termos do Item 19.3.1. A ERRATA
poderá ser obtida no Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região, endereço eletrônico: www.trt8.jus.br > TRANSPARÊNCIA >
LICITAÇÕES > PESQUISA DE LICITAÇÕES.
Belém, 4 de abril de 2017.
MÁRCIO CLEDSON FERNANDES
Presidente da Comissão de Licitações

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 10ª REGIÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO Nº 52/2016
Objeto:SRP para aquisição de cadeiras.Empresas Vencedoras/Itens/Preços Registrados.Licital Comércio de Móveis EireliEPP,04,08,09,R$300,00,R$510,00,R$690,00;Euroline
LtdaEPP,01,R$779,99;Tecno2000
Indústria
e
Comércio
Ltda,03,R$598,00;Flexorm
Indústria
Metalúrgica
Limitada,05,06,07,R$6.668,00,R$6.580,00,R$3.260,00;Tecnolínea Injetados
Plásticos Ltda,02,R$699,90.Brasília, 03de abril de 2017.

IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
Chefe do Núcleo de Licitações
(SIDEC - 04/04/2017) 080016-00001-2017NE000038

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 11ª REGIÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie:ARP 18/17, PE 52/16. Proc.2028/16. Fornecedor: Mateus
Guerra de Farias-ME. CNPJ: 14.124.286/0001-21. Objeto: Registro
de Preços para aquisições futuras dos produtos desta ata. Lote 6.
Valor total da ata: R$ 873,96. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Fund. legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02, Decreto 7.892/13 e
Decreto Regulamentar 5.450/05. Signatários: Francisco José Pontes
Ibiapina, Diretor-Geral pelo TRT7ª, e Francisco Mariano Nunes Sobrinho, pela fornecedora, em 31/03/17. A íntegra da Ata encontra-se
disponível no site deste TRT: http://www.trt7.jus.br.
AVISO DE ANULAÇÃO
DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2017
Processo 111/2017. A Diretoria-Geral, considerando manifestação da Divisão de Licitações e Contratos, à fl. 67 dos autos,
resolve, no uso da delegação de competência constante do art. 1º,
inciso II, alínea "f" do Ato TRT7 139/16, determinar a ANULAÇÃO
do Edital da Dispensa Eletrônica 02/17, com fulcro no art. 49 da Lei
8.666/93, assegurado aos licitantes o disposto no art. 109, I, alínea "c"
da mesma lei. Francisco José Pontes Ibiapina, Diretor-Geral TRT7ª,
em 31/03/17.
MARIA EVELINE FERNANDES BARRETO
Diretora da Secretaria de Admin., Orçamento
e Finanças
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/17
Processo nº 2453/2016. O objeto do pregão em epígrafe - Aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos, foi adjudicado
pela pregoeira à empresa, JANAINA TEIXEIRA PORTO-ME pelo
valor global de R$ 16.795,36.
Fortaleza, 4 de abril de 2017.
RENATA MARTINS DAMASCENO
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2017
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região publica que
a empresa vencedora deste Pregão foi PLANET GRAF COM. E
IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA - ME, CNPJ: 02.176.635/0001-70,
com o valor de R$ 12.820,00.
MELISSA THEREZA VIANEZ NASSER DE CAMPOS
Pregoeira
(SIDEC - 04/04/2017) 080002-00011-2017NE000028

DIRETORIA-GERAL
EDITAL Nº 7, DE 4 DE ABRIL DE 2017
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA - APÓS RECURSO
A Presidente da Comissão do Concurso Público do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª REGIÃO, tendo em vista o Edital nº
01/2016 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal e
formação de cadastro de reserva (CR), publicado no Diário Oficial da
União na edição de 11 de novembro de 2016, bem como o Resultado
Preliminar publicado no Diário Oficial da União, de 27/03/2017,
RESOLVE: I. COMUNICAR que os recursos interpostos contra o
resultado preliminar do concurso foram analisados e as respectivas
respostas estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas no
período de 7 (sete) dias, a contar da publicação deste Edital. II.
INFORMAR que fica valendo como Resultado Definitivo da Prova
Objetiva - após recurso, as listas de candidatos aprovados publicadas
no Diário Oficial de 27/03/2017 e disponibilizadas no site da Fundação Carlos Chagas. III. INFORMAR que os candidatos aprovados
e inscritos para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão convocados para Avaliação Multiprofissional prevista
no item 5.11 do Capítulo 5 do Edital de abertura de Inscrições, por
meio de Edital específico. IV. INFORMAR que os candidatos aprovados no concurso e inscritos para concorrer às vagas reservadas aos
negros serão convocados para Avaliação de verificação da condição
declarada, nos termos do item 6.15 do Capítulo 6 do Edital de Abertura de Inscrições, através de Edital específico.
ELAINE PEREIRA DA SILVA

AVISO DE PENALIDADE
O TRT 7ª Região resolve aplicar à empresa JF Monteiro
Gráfica e Editora ME (CNPJ 03.523.766/0001-49) a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 01
mês, a contar desta publicação, com fulcro no art. 7º da Lei 10.520/02
e art. 28 do Decreto 5.450/05, em virtude de ter deixado de encaminhar documentação exigida no Edital do PE 08/16. (PROAD
2.340/16). Francisco José Pontes Ibiapina, Diretor-Geral TRT7ª, em
31/03/17.
MARIA EVELINE FERNANDES BARRETO
Diretora da Secretaria de Admin., Orçamento
e Finanças

EDITAL Nº 8, DE 4 DE ABRIL DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA
A Presidente da Comissão do Concurso Público do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª REGIÃO, tendo em vista o Concurso
Público para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal
deste Tribunal e formação de cadastro de reserva (CR), regido pelo
Edital de Abertura de Inscrições, nº 01/2016, publicado no Diário
Oficial da União na edição de 11 de novembro de 2016, CONVOCA
os candidatos com deficiência aprovados nas provas objetivas, para
realização da Avaliação prevista no item 5.11 do Edital de Abertura
de Inscrições, conforme instruções a seguir: 1. As avaliações serão

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017040500138

Nº 66, quarta-feira, 5 de abril de 2017
realizadas no FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS, Rua Ferreira
Pena, 546 - Centro - 3º andar - Sala da Junta Médica em Saúde Manaus/AM de acordo com as datas e horários constantes a serem
divulgados no site da Fundação Carlos Chagas e no Cartão Informativo, a ser enviado aos candidatos por e-mail. 1.1 Os candidatos
serão atendidos em ordem de chegada e somente serão realizadas
avaliações daqueles que comparecerem de acordo com o "horário de
apresentação". 1.1.1 O candidato convocado que comparecer após o
horário limite de apresentação será considerado ausente. 1.2 Ao candidato somente será permitida a realização da avaliação no dia, horário e local preestabelecidos. 2. O candidato deverá apresentar documento original de identidade, conforme estabelecido no item 8.9 do
Capítulo 8 do Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrições, bem como
deverá apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura
e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua
emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência declarada, observados os demais requisitos estabelecidos no Edital n° 01/2016 de Abertura de Inscrições e neste
Edital. 2.1 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com
deficiência à avaliação tratada neste Edital e no Capítulo 5, subitem
5.11, do Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrições. 2.1.1 O não
comparecimento à perícia implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições; 2.2 O candidato cuja
deficiência assinalada no formulário de inscrição não seja constatada
na avaliação ou que deixe de observar qualquer das disposições deste
Edital ou do Capítulo 5 do Edital n° 01/2016 de Abertura de Inscrições será eliminado da lista específica de candidatos com deficiência, devendo o candidato permanecer apenas na lista de classificação geral, desde que tenha obtido classificação nos termos do
Capítulo 10 do Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrições. 2.3 Os
demais candidatos constantes da lista específica de candidatos com
deficiência, aprovados no Concurso Público, que não figuraram na
presente convocação, serão convocados oportunamente para a realização da avaliação, caso haja necessidade de nomeação de outros
candidatos nesta condição, em cumprimento ao disposto na legislação
vigente acerca da reserva de vagas para candidatos com deficiência.
2.4 Havendo necessidade de algum exame complementar, após avaliação da equipe médica, os valores destes exames serão de responsabilidade dos candidatos. 2.5 A divulgação do resultado provisório da avaliação que trata este Edital está prevista para o dia
05/05/2017. O candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois)
dias úteis subsequentes à referida publicação, por meio do site da
Fundação Carlos Chagas.
ELAINE PEREIRA DA SILVA
EDITAL Nº 9, DE 4 DE ABRIL DE 2017
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
AUTODECLARADOS NEGROS
A Presidente da Comissão do Concurso Público do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª REGIÃO, tendo em vista o Concurso
Público para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal
deste Tribunal e formação de cadastro de reserva (CR), regido pelo
Edital de Abertura de Inscrições, nº 01/2016, publicado no Diário
Oficial da União na edição de 11 de novembro de 2016, RESOLVE:
1. CONVOCAR os candidatos aprovados nas provas objetivas e que
concorrem às vagas reservadas aos negros, para realização da avaliação presencial indicada no item 6.15 e subitens do Edital de Abertura de inscrições, de acordo com as regras previstas na Orientação
Normativa nº 03/2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço Público. 2. INFORMAR QUE as avaliações
serão realizadas no FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS, na Rua
Ferreira Pena, 546 - Centro - Manaus/AM de acordo com as datas e
horários a serem publicados no site da Fundação Carlos Chagas e por
meio de Cartão Informativo, a ser enviado aos candidatos por e-mail.
2.1 O candidato deverá apresentar documento original de identidade,
conforme estabelecido no item 8.9 do Capítulo 8 do Edital nº 01/2016
de Abertura de Inscrições. 2.2 As entrevistas serão realizadas, respeitada a ordem de chegada dos candidatos, de acordo com a data e
período de convocação, mediante senha específica, obedecendo-se a
prioridade para os casos estabelecidos em lei. 2.3 Somente serão
realizadas as entrevistas daqueles que comparecerem de acordo com o
"horário de apresentação". 2.3.1 O candidato convocado que comparecer após o horário limite de apresentação será considerado ausente. 2.3.2 Somente serão realizadas entrevistas no dia, horário e
local preestabelecidos na convocação. Não será permitida a entrada
de acompanhantes. 2.3.3 O candidato que não puder realizar a avaliação no dia 22/04/2017 (sábado), por motivo de crença religiosa,
exclusivamente, poderá realizá-la no dia 21/04/2017 ou 23/04/2017,
desde que comprove a condição, no dia da apresentação, mediante
entrega de documento expedido por entidade religiosa. 2.4 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar
o atraso ou a ausência do candidato. 2.5 O não comparecimento à
entrevista implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros. 3. A comissão avaliadora será formada por três integrantes e será considerado negro o candidato que assim for reconhecido por pelo menos um dos seus membros. 3.1 A avaliação da
comissão considerará o fenótipo do candidato diante da apresentação
presencial. 3.2 A critério da Comissão, a avaliação poderá contar com
entrevista pessoal. 3.3 As sessões de avaliação serão filmadas pela
comissão e as imagens não serão fornecidas. 4. Os candidatos que
não forem reconhecidos pela Comissão como negros - cuja declaração
resulte de erro, por ocasião de falsa percepção da realidade, não
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