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Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e doze, as 12h, reuniu-se a Comissão de 
Concurso para Juiz do Trabalho, presentes a Exma. Desembargadora Presidente da 
Comissão, Rosane Serafini Casa Nova, o Exmo. Desembargador João Alfredo Borges Antunes 
de Miranda, a Representante da OAB, Dra. Maria Helena Camargo Dornelles e a Secretária da 
Comissão de Concurso, servidora Carolina da Silva Ferreira. Reuniu-se a Comissão para 
decisões sobre o edital do concurso de juízes, publicado nesta data no Diário Oficial da União, 
considerando que a Imprensa Nacional, em razão de aspecto técnico quanto à publicação, 
qual seja, de que não poderia fazer a publicação do edital com a transcrição da resolução do 
CNJ ao final do documento, deixou de publicá-lo em 1º de junho, fazendo a respectiva 
publicação tão somente na presente data, 04 de junho de 2012. Informou a Presidente, ainda, 
a retificação do documento enviado para publicação no Diário Oficial da União, onde foi 
excluída do referido edital a expressão “partes integrantes deste Edital”, passando o mesmo a 
conter a seguinte redação: “A Excelentíssima Desembargadora do Trabalho, ROSANE 
SERAFINI CASA NOVA, Presidente da Comissão de Concurso para provimento de cargos de 
Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme 
deliberação do Órgão Especial, em 27 de abril de 2012, torna público que estarão abertas, no 
período de 04 de junho de 2012 a 03 de julho de 2012 as inscrições para o CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ 
DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 4ª REGIÃO, para provimento imediato de cargos vagos ou 
que vierem a vagar durante o prazo de validade do concurso, com base nas instruções 
constantes da Resolução nº 75/2009 e 118/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Registrou a Presidente que o edital, sem a retificação acima mencionada, foi publicizado no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 1º de junho de 2012, e no site do TRT da 4ª 
Região, na mesma data. Examinada a Resolução 75 de 2009, do Conselho Nacional de 
Justiça, propôs a Presidente a retificação do prazo final para inscrição preliminar, considerando 
o disposto no art. 13, inciso I, da referida Resolução, para constar a data de 04 de julho de 
2012, mantendo-se todos os demais prazos e datas do cronograma publicados. A Comissão 
acolheu a proposta de retificação. Deverá a Secretaria do Concurso publicar a presente ata no 
site do Concurso na página do TRT4ª Região e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
bem como encaminhá-la à Fundação Carlos Chagas, seguida do edital, na íntegra, com as 
retificações mencionadas. Deverá o edital com as retificações acima, ser disponibilizado no site 
do TRT 4 e da Fundação Carlos Chagas, contendo, ao final, a transcrição das Resoluções 
75/2009 e 118/2010 do CNJ. Encerrada a reunião às 12h54min, lavrei a presente ata que vai 
devidamente assinada pelos presentes e por mim, Carolina da Silva Ferreira, Secretária da 
Comissão do Concurso. Porto Alegre, 04 de junho de 2012. 
 
 
 

Desembargadora Rosane Serafini Casa Nova 
Presidente da Comissão de Concurso 

 
 

Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda 
 
 

Maria Helena Camargo Dornelles 
 
 
 

Carolina da Silva Ferreira 


	ATA 01/2012

