
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 06/2009 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, pelos Editais nº 02 e 03/2009 de Retificação publicado no Diário Oficial da 
União de 12/08/2009, e em atendimento a Recomendação do Ministério Público Federal, RESOLVE:  
 
I. Retificar : 
 
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 - 

 
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 01 

 
II.  Excluir  o item 3, do Capítulo V do Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições. 
 
III.  Reabrir  as inscrições, inclusive as solicitações de isenção de pagamento das respectivas, para os 

candidatos portadores de deficiência ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade 
Transportes, exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) por meio do 
Formulário de Inscrição via Internet, das 9 horas às 16 horas do dia 02/10/2009, devendo o candidato estar 
ciente dos critérios previstos no Capítulo IV do Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições. 

 
1. Os candidatos que desejarem concorrer à vaga reservada para portadores de deficiência deverão observar 

as normas estabelecidas no Capítulo V do Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições, bem como  
que a sua deficiência seja compatível com o exercício do cargo. 

2. Os candidatos que se inscreverem no dia 02/10/2009 realizarão as provas condicionalmente, devendo 
acompanhar através da publicação do Edital de Deferimento ou Indeferimento os pedidos de isenção 
e a condição de portador de deficiência. 

2.1 Os candidatos que tiverem o pedido de isenção do pagamento da inscrição indeferido, após a análise 
de recursos, deverão efetivar o pagamento da inscrição. 
2.1.2  O candidato que não efetivar o pagamento da inscrição terá a sua prova cancelada. 

3.  Os candidatos portadores de deficiência já inscritos no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – 
Especialidade Transportes deverá acessar o site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), 
informando se desejam concorrer às vagas reservadas para portadores de deficiência, e encaminhar o 
laudo no período mencionado acima. 

4.  As provas serão realizadas no dia 11/10/2009 para todos os candidatos inscritos, de acordo com o Edital 
de Convocação para provas publicado no Diário Oficial da União em 01/10/2009. 

5.  Os demais itens do Edital nº 01/2009 de Abertura de Inscrições permanecem inalterados. 
 
 

Fortaleza-CE, 29 de setembro de 2009. 
 
 

Des. José Antonio Parente da Silva 


