
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
 

CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL Nº 02/2009 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, resolve RETIFICAR os itens indicados abaixo: 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Item 2 
Onde se lê: O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas existentes dos cargos constantes no Capítulo 

II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
 
Leia-se:  O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas existentes dos cargos constantes no Capítulo 

II, ou dos cargos que vierem a vagar, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de 
validade previsto neste Edital. 

 
Acrescentar: 
Item 9:  As atribuições típicas afetas a cada cargo e os pré-requisitos, encontram-se estabelecidas no Ato nº 

193, baixado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em 09 de outubro de 2008. 
 
 
II.  DOS CARGOS 
Item 1 
Onde se lê: 

Cargo/Área/Especialidade Escolaridade/Pré-Requisitos 
(a serem comprovados no ato da posse) Remuneração Inicial

Analista Judiciário - Área Administrativa 
Diploma ou Certificado de curso superior em qualquer 
área de formação em licenciatura plena, reconhecido 
pelo Ministério da Educação.   

R$ 6.611,39 

 
Leia-se: 

Cargo/Área/Especialidade Escolaridade/Pré-Requisitos 
(a serem comprovados no ato da posse) Remuneração Inicial 

Analista Judiciário - Área Administrativa 
Diploma ou Certificado de curso superior em qualquer 
área de formação, inclusive licenciatura plena, 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

R$ 6.611,39 

 
 
VII. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
Item 7 
Onde se lê: Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato, ou erros 

observados nos documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas,  
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e endereço, 
deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), 
de acordo com as instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a 
aplicação das Provas Objetivas e de Redação. 

 
Leia-se: Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato, ou erros 

observados nos documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas,  
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e endereço, 
deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), 
de acordo com as instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a 
aplicação das Provas Objetivas. 

 
 

ANEXO I 
CÓDIGOS DE OPÇÃO DE CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA/ 

CIDADE DE LOTAÇÃO/CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE E QUANTITATIVO DE VAGAS POR CIDADE DE 
LOTAÇÃO 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.concursosfcc.com.br/


 
Onde se lê: 

Cidade de 
Realização da Prova 

Objetiva 
Cidade de 
Lotação Cargo/Área/Especialidade* Código  

de Opção 
Nº Total de 

Vagas** 

Nº de Vagas 
Reservadas a 
Portadores de 
Deficiência*** 

FORTALEZA FORTALEZA Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade 
Transporte PF01 07 01 

 
 
Leia-se: 

Cidade de 
Realização da Prova 

Objetiva 
Cidade de 
Lotação Cargo/Área/Especialidade* Código  

de Opção 
Nº Total de 

Vagas** 

Nº de Vagas 
Reservadas a 
Portadores de 
Deficiência*** 

FORTALEZA FORTALEZA Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade 
Transporte PF01 07 - 

 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
Fundamentos de Computação: Organização e arquitetura de computadores. Sistemas de entrada e saída. 
Sistemas de numeração e codificação. Aritmética computacional. Noções de segurança em informática, 
políticas e procedimentos de segurança. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. 
Estruturas de Dados. Estruturas de controle. Subprogramação. Passagem de parâmetros. Recursividade. 
Noções de UML: modelos e diagramas. Noções de análise e projeto estruturados e orientados a objetos.  
Programação estruturada e orientada a objetos/eventos. Ambientes de desenvolvimento e linguagens de 
programação: Oracle PL/SQL, Java: Servlets, JSP; Java-Script, HTML, SQL(ANSI.92).Programação de macros 
no BrOffice.org.2.1 (BrOffice.org Basic).Arquitetura: multicamadas, cliente-servidor. Conceitos do protocolo 
TCP/IP. Fundamentos e conceitos de aplicações Web. Banco de dados relacionais: conceitos e fundamentos, 
modelagem de dados e projeto lógico de banco de dados. Operação de microcomputadores padrão IBM-PC e 
uso do aplicativo BrOffice.org 2.1; Instalação e configuração de programas e sistemas; Instalação, configuração 
e manutenção de microcomputadores padrão IBM-PC e de periféricos (impressoras: matricial, laser e jato de 
tinta, scanners e outros); segurança nos sistemas operacionais Windows XP e Linux; certificação digital, 
criptografia, firewall, vírus de computador, processos de certificação, assinatura eletrônica. Ambiente 
cliente/servidor; Redes LAN e WAN; Conceitos do protocolo TCP/IP; Conhecimentos de 
cabeamento/certificação de rede; Instalação, configuração e manutenção de equipamentos de rede (gatewais, 
hubs, modems, repetidores, bridges, switches, roteadores); Sistemas operacionais de rede: Linux e Windows 
XP; Conhecimentos de Internet, Intranet e Extranet: serviços, correio eletrônico, servidor Web (Apache/Tomcat, 
JBoss e JBoss Portal). Estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. Estruturas de Dados. 
Estruturas de controle. Subprogramação. Passagem de parâmetros. Recursividade. Noções de UML: modelos 
e diagramas. Noções de análise e projeto estruturados e orientados a objetos.  Programação estruturada e 
orientada a objetos/eventos. 
 
Os demais itens do Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições permanecem inalterados. 
 

Fortaleza-CE, 10 de agosto de 2009. 
 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 
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