PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ (TRE/PA)
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 02/2010, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2010 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, torna pública a retificação do Edital n.º 01
de Abertura de Inscrições, publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de novembro de
2010.
Os itens abaixo passam a ter a redação indicada e não como constou no Edital nº 01 de
Abertura de Inscrições.
CAPÍTULO 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, SUBITEM 1.7:
Leia-se: 1.7. Para todos os fins deste concurso público será considerado o horário oficial de

Brasília-DF, à exceção do horário das provas, para o qual valerá o horário local do Estado do
Pará.
CAPÍTULO 4 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA, SUBITEM 4.11:
Leia-se: 4.11. Para efeito de validação da inscrição via internet, o candidato com deficiência

ou com necessidade de condições especiais deverá enviar a documentação referida no
subitem 4.10, até o dia 20 de dezembro de 2010, impreterivelmente, via Sedex, para
Concurso TRE-PA – FGV Projetos – Núcleo de Concursos – Praia de Botafogo, 190 – Rio de
Janeiro – RJ CEP 22250-900.
CAPÍTULO 4 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA, SUBITEM 4.14 e seguintes:
Leia-se: 4.14. Eventual solicitação de tempo adicional para a realização das provas será de

até 01 (uma) hora, obedecidos aos critérios deste Edital.
4.15. A não solicitação de condições especiais no ato de inscrição implica a sua não
concessão no dia de realização das provas.
4.16. A não observância do disposto no subitem anterior ou a reprovação na perícia médica
acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
CAPÍTULO 6 – INSCRIÇÃO VIA INTERNET, caput:
Leia-se: a) Período de Inscrição: das 8h (horário de Brasília) do dia 25/11/2010 às 20h

(horário de Brasília) do dia 15/12/2010, improrrogável.
b) Valor da taxa de inscrição: R$ 80,00 (oitenta reais) para o cargo de nível superior e R$
65,00 (sessenta e cinco reais) para os cargos de nível médio.
c) Horário de recebimento da inscrição: no período entre as 8h do dia 25/11/2010 e às 20h do
dia 15/12/2010, no endereço eletrônico http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/trepa10.
CAPÍTULO 7 – DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES ÀS INSCRIÇÕES, SUBITEM 7.9.2:
Leia-se: 7.9.2. A isenção tratada no subitem 7.9.1 deste Edital poderá ser solicitada somente

nos dias 25 a 29 de novembro de 2010, por meio da solicitação de inscrição no site
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/trepa10, devendo o candidato, obrigatoriamente,
(i) indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como (ii)
declarar-se membro de família de baixa renda.
CAPÍTULO 8 – DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO, SUBITEM 8.1:
Leia-se: 8.1. Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, e de redação e discursivas,

todas de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos

constantes do Anexo I deste Edital, com a seguinte distribuição de questões entre as
seguintes disciplinas:
CAPÍTULO 8 – DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO, SUBITEM 8.2:
Leia-se: 8.2. As provas serão realizadas em Belém, com data de aplicação inicialmente

prevista para o dia 6 de fevereiro de 2011. A prova para o nível médio será aplicada no
período da manhã, das 8h às 12h (horário local do Estado do Pará), com duração de quatro
horas. As provas para nível superior serão aplicadas no período da tarde, das 14h às 18h
(horário local do Estado do Pará), com duração de quatro horas para a sua realização.
CAPÍTULO 8 – DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO, SUBITEM 8.9.4 e 8.9.5:
Leia-se: 8.9.4. Em se verificando dúvidas acerca da identidade do candidato e/ou

possibilidade de homônimo, será solicitada a cópia do documento de identidade
apresentado pelo candidato no dia de realização do certame.
8.9.5. O documento oficial de identidade emitido com prazo de validade, quando
apresentado pelo candidato, não poderá estar com data de validade vencida, como, por
exemplo, passaporte e carteira de identidade/RG emitida para menor de idade.
CAPÍTULO 10 – DO TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA, SUBITEM 10.4.3:
Leia-se: 10.4.3. Os Exames Complementares – Hemograma Completo, Eletrocardiograma,

Raio-X do Tórax – serão realizados às expensas do candidato e no Laudo Médico deverá
constar, obrigatoriamente, seu nome completo e número do Documento de Identificação,
bem como o nome e o registro no órgão de classe do profissional responsável. Somente
serão aceitos exames e Laudos Médicos emitidos até 03 (três) meses da data da realização
desta Etapa.
ANEXO II – CRONOGRAMA:
Leia-se:
Atividades
Publicação do Edital

Datas Previstas
19/11/2010

Inscrição

25/11 a 15/12/10

Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição

25/11 a 29/11/10

Divulgação/Publicação da Relação dos Pedidos de Isenção da
Taxa de Inscrição Deferidos e Indeferidos
Divulgação dos cartões de Informação/publicação dos Locais de
Provas

10/12/2010
19/01/2011

Realização da Prova Objetiva

06/02/2011

Divulgação do Gabarito Preliminar

07/02/2011

Recebimento dos Recursos contra o Gabarito da Prova Objetiva

08 e 09/02/2011

Divulgação/Publicação do Resultado da Avaliação dos Recursos
Publicação do Resultado Parcial da Prova Objetiva
Convocação para Prova de Aptidão Física
Realização da Prova de Aptidão Física
Resultado da Prova de Aptidão Física
Recursos contra o Resultado da Prova de Aptidão Física
Divulgação das Notas Preliminares da Prova de Redação

20/02/2011
21/02/2011
22 e 23/02/2011
24/02/2011

Recebimento dos Recursos contra as notas da Prova de Redação

25 e 26/02/2011

16/02/2011

Divulgação das Respostas aos Recursos

02/03/2011

Divulgação do Resultado Final do Concurso

05/03/2011

Demais itens do Edital de Abertura de Inscrições permanecem inalterados.
Belém, 22 de novembro de 2010.

Desembargador JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará

