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 07/2015 - Pedidos especiais dos candidatos que concorrem às
vagas reservadas a portadores de deficiência para a segunda etapa do
concurso
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, da análise dos pedidos especiais apresentados pela candidata
VERÔNICA CARNEIRO DE AGUIAR (inscrição nº 4368-0), inscrita às vagas
reservadas a deficientes, restou deferido o seguinte:
1) A utilização de um computador do TRT da 21ª Região, com mouse
e teclado, para digitação das respostas da prova, no qual deverá haver lacre nas
entradas para qualquer fonte, salvo as de energia e impressora. O computador não
terá acesso a wi-fi e conterá editor de texto sem qualquer recurso extra, nem corretor
ortográfico. O disco rígido do computador estará limpo, sem arquivos e sem
programas como dicionários, etc.;
2) Uma impressora para que possa imprimir as respostas;
3) Mesa/cadeira para comportar computador e material de consulta;
4) Uma pessoa, com letra legível, para transcrever as respostas
digitadas, simultaneamente, se possível, indicada pela Comissão Central do Concurso.
A transcrição poderá ultrapassar o horário fixado para o término da prova;
5) Uma sala individual para a candidata realizar sua prova, tendo em
vista as circunstâncias verificadas.
Ao final das 5 (cinco) horas de prova a candidata deverá encerrar
imediatamente a digitação. A prova será impressa, assinada e rubricada pela
candidata e ficará sob a guarda da Comissão do Concurso. A candidata deverá
permanecer na sala e acompanhar até o fim a transcrição para certificar a exatidão de
suas respostas.
Natal, RN, 26 de outubro de 2015.

JOSEANE DANTAS DOS SANTOS
Desembargadora Presidente da Comissão de Concurso

