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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL D O

TRABALHO DA 15ª REGIÃO

EDITAL Nº 15/2019 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA
DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL

A  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO
TRABALHO  DA 15ª  REGIÃO ,  tendo  em  vista  o  Edital  nº  01/2018  de  Abertura  de
Inscrições do Concurso Público para provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria deste Tribunal e à formação de cadastro de reserva, publicado no Diário
Oficial da União, na edição de 09 de março de 2018, RESOLVE:

1. Informar  que as questões atribuídas a todos os candidatos que realizaram a prova, objeto
de recursos julgados procedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas quanto
ao gabarito preliminar, conforme disposto no Capítulo 16 do Edital acima mencionado,
estarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br, a partir da publicação deste Edital.

1.1 Informar ,  ainda,  que  as  respostas  de  todos  os  recursos,  quer  procedentes  ou
improcedentes,  serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no
Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br),
não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a
contar da data de sua divulgação.

2. Tornar pública , de acordo com o estabelecido no Capítulo 14, a relação dos candidatos
habilitados após a Prova Objetiva do Curso de Formação Inicial, para o cargo de Técnico
Judiciário  -  Área Administrativa  -  Especialidade Segurança,  em três listas  (a  primeira
contendo  todos  os  candidatos  habilitados,  incluindo os  inscritos  como  pessoas  com
deficiência  e  como  negros,  caso  tenham  obtido  pontuação/classificação  para  tanto;  a
segunda contendo apenas os candidatos habilitados inscritos como pessoas com deficiência
e a terceira contendo apenas os candidatos habilitados inscritos como negros), no site da
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

3. Informar  que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos poderão verificar
seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

4. Estabelecer que a vista da Folha de Reposta da Prova Objetiva nos termos do item 16.7,
Capítulo 16 do Edital de Abertura do certame, estará disponível durante o período recursal
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no  site da  Fundação  Carlos  Chagas  (www.concursosfcc.com.br),  de  acordo  com  as
instruções constantes na página do Concurso Público.

5. Informar  que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no
prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital,  exclusivamente por
meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as
instruções constantes na página do Concurso Público.

Campinas, 15 de fevereiro de 2019.

GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAUJO E MORAES
Desembargadora Presidente


