
 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

VIII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO 
TRABALHO SUBSTITUTO DA 21ª REGIÃO  

 
AVISO Nº 01/2015 - Local e horários de realização d a Primeira Etapa 

 
A Desembargadora Presidente do Tribunal e da Comissão Central do 

VIII Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 
21ª Região da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO  que: 

1) a Prova Objetiva Seletiva (Primeira Etapa) do certame será 
realizada no dia 20 de setembro de 2015 (domingo), nos dois turnos, das 8:00h às 
12:00h e das 14:00h às 18:00h - horário de Brasília, no Centro Universitário do Rio 
Grande do Norte (UNI-RN) - antiga FARN , localizado na Rua Prefeita Eliane Barros, 
2000, Tirol, Natal, RN, CEP 59014-540. 

2) Os candidatos deverão se apresentar uma hora antes dos horários 
fixados para o início das provas, ou seja, às 7:00 horas no turno da manhã e às 13:00 
horas no turno da tarde, horários estes em que ocorrerá também a abertura dos 
portões. 

3) os portões serão fechados 15 (quinze) minutos antes do início das 
provas. 

4) Após o encerramento do primeiro turno, que se dará às 12:00h, os 
candidatos não poderão permanecer nas dependências da instituição de ensino entre 
um turno e outro de prova. 

5) Durante a realização da prova objetiva seletiva o acesso dos 
candidatos ao banheiro será precedido de controle de segurança por detector de 
metais manual. 

6) Somente será admitido em sala de prova o candidato que estiver 
portando documento oficial de identidade, original e com foto, tais como: Cédula Oficial 
de Identidade (RG), Carteira Funcional de Órgão Público, Carteira de Identidade de 
Advogado (regularizada perante o Órgão de Classe (OAB) e que contenha o nº do 
RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (com prazo de validade não expirado), 
conforme consta no item 12.14 do Edital nº 01/2015. 

7) Os candidatos deverão utilizar caneta esferográfica de escrita azul 
ou preta. 

8) Não será permitido aos candidatos fumar nas salas, nos corredores 
e nos banheiros, do local de realização das provas, tampouco o uso, pelos candidatos, 
de relógios - de qualquer modelo - nas salas de prova. 

9) O acesso de veículos ao estacionamento interno do Centro 
Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) será restrito aos fiscais e integrantes 
das comissões do concurso. 

10) Demais orientações constam no Edital regulador do certame 
(Edital nº 1/2015). 

Natal, RN, 1 de setembro de 2015. 
 

JOSEANE DANTAS DOS SANTOS 
Desembargadora Presidente da Comissão de Concurso 


