EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS
TESTES DE CAPACITAÇÃO FÍSICA
ESPECÍFICO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, no uso de suas atribuições,
torna público, conforme Edital nº. 01/2010, de 19 de novembro de 2010, a convocação para os Testes de
Capacitação Física para o candidato infra relacionado, referente ao concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Judiciário – Segurança Judiciária, do seu quadro
permanente, em atenção ao previsto no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei nº 7.853/1989 e no
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, no que tange à reserva de vagas para candidatos com
deficiência.
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
1.1 Considerando que apenas 01 (uma) vaga é disponibilizada no presente concurso público, esta não será
reservada imediatamente aos candidatos com deficiência aprovados, a teor do disposto no subitem no item 2.2,
alínea “b”, do edital supra mencionado.
1.2 A despeito do evidenciado no subitem anterior, faz-se necessária a presente convocação do candidato infra
relacionado, em respeito à proporcionalidade de candidatos de ampla concorrência convocados, conforme a
legislação vigente, considerando a possibilidade de criação de novas vagas para o cargo durante o prazo de
validade do concurso.
Candidato convocado: 130001754, Arlen Martins Dias.
2. DO TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA
2.1 O Testes de Aptidão Física para o candidato supra relacionado será realizado no dia 20 de fevereiro de 2011,
a partir das 08h00min, no local abaixo especificado:
Local: Escola Superior de Educação Fisica - ESEF
Campus de Educação Fisica da Universidade do Estado do Pará - UEPA
Endereço: Avenida João Paulo II nº 817 (entre travessa Vileta e Travessa Timbó)
Bairro: Marco
Município: Belém/PA
2.2 Aplicam-se à presente convocação todas as demais disposições contidas no edital de convocação para
candidatos de ampla concorrência, especialmente no que concerne aos subitens 2.2 a 2.10 (disponível em:
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/trepa10/arq/Edital_Convocacao_Fisica.pdf).
2.3 Conforme art. 41 do Decreto Federal nº 3.298, a pessoa portadora de deficiência, participará de concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne: ao conteúdo das provas; à avaliação e aos
critérios de aprovação; ao horário e ao local de aplicação das provas; e à nota mínima exigida para todos os
demais candidatos.
Belém/PA, 17 de fevereiro de 2011.
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