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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

 
CONCURSO PÚBLICO 

 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 
I. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 
1.1 A Prova Prática, de caráter exclusivamente habilitatório, será aplicada somente aos candidatos ao 
cargo/área/especialidade de Técnico Judiciário/Especialidade Telecomunicações e Eletricidade - Área Administrativa, 
desde que habilitados e classificados nas Provas Objetivas, de acordo com a classificação obtida, no limite 
estabelecido no quadro a seguir, considerando os empates na última posição: 
 

Cargo/Área/Especialidade 

Estado do Rio de Janeiro 

Total 
Lista 
Geral 

Lista 
Negros 

Técnico Judiciário/Telecomunicações e Eletricidade - Área 
Administrativa  

até 20ª 
posição 

até 16ª 
posição 

até 4ª 
posição 

 
1.1.1 Serão convocados à Prova Prática todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, desde 
que habilitados nas Provas Objetivas.  
1.2 Ficam convocados para a realização da Prova Prática, conforme o disposto nos subitens 1.1 e 1.1.1, do Capítulo 
XIII, do Edital nº 1/2016, de 23 de novembro de 2016, os candidatos relacionados no Anexo Único desta convocação. 
 
II. DO HORÁRIO E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
2.1 A Prova Prática será realizada em duas etapas, na data, horários e endereço indicados a seguir. 
2.1.1 A prova prática será aplicada no dia 06 de maio de 2017, em duas etapas, nos seguintes horários: a) 1ª Etapa: 
8h00min; e b) 2ª Etapa: 14h00min. 
2.1.2 Local: Universidade Estácio de Sá – Unidade Praça XI (Laboratório de Telecomunicações) - Avenida 
Presidente Vargas, 2.560 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. 
2.2 Conforme previsto no Capítulo XIII, item 1.2.1 do edital de abertura das inscrições, a realização da Prova Prática 
ocorrerá somente na cidade do Rio de Janeiro-RJ, independente da opção de cidade de realização da Prova 
Objetiva/Redação/Estudo de Casos, indicada pelo candidato na ocasião de sua inscrição no Concurso. 
 
III. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
3.1 A Prova Prática consistirá na execução de atividades voltadas para a prática do trabalho inerente ao cargo, 
observado o conteúdo programático constante no Anexo IV do Edital nº 1/2016. 
3.1.1 O candidato deverá executar 3 (três) tarefas, respondendo a questionamentos de cunho técnico acerca dos 
procedimentos empregados, se solicitado. Uma das tarefas valerá 4 (quatro) pontos e as outras, 3 (três) pontos cada. 
3.1.2 Somente ao candidato que executar corretamente a tarefa e responder satisfatoriamente aos questionamentos 
será atribuída a pontuação constante no item acima. 
3.2 A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato 
que nela obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos. 
3.2.1 O resultado da Prova Prática informará se o candidato foi “HABILITADO” ou “NÃO HABILITADO”, 
acompanhado da pontuação obtida, entretanto esta não será considerada para fins de classificação. 
3.2.2 Os candidatos não habilitados na Prova Prática serão excluídos do Concurso. 
3.3 De acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a Prova Prática constará da execução de 
tarefas como: identificação, instalação e manuseio de equipamentos, cabos, conectores e extensões; montagem de 
sistemas; medição de grandezas elétricas; testes de sistemas. 
3.4 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da 
prova no horário previsto para assinar a lista de presença, sendo automaticamente desclassificado; b) Não apresentar 
a documentação exigida; c) Não obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dos pontos da 
prova prática; d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou 
tentando usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e f) Perturbar, de qualquer modo, a 
ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
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IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova prática 
30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o início de cada etapa (vide horários expressos no subitem 2.1.1), 
munidos do documento de identidade original; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova. 
4.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado. 
4.1.2 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da prova prática após o 
horário fixado para o seu início. 
4.2 Em hipótese alguma será realizada prova fora do local, horário e data determinados nesta convocação, e sob 
nenhum pretexto ou motivo haverá segunda chamada para a realização da prova, sendo eliminado o candidato 
ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
4.3 Quando da realização das provas práticas, no caso de testes que envolvam a operação de equipamentos e/ou a 
execução de procedimentos que possam oferecer ameaça à integridade física do próprio candidato, dos candidatos 
concorrentes, da equipe examinadora ou de quaisquer presentes, o examinador técnico responsável poderá eliminar 
sumariamente o candidato quando este declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do respectivo 
equipamento/máquina ou caso esteja agindo de forma manifestamente imprudente ou imperita. 
4.4 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais 
como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, 
indisposições, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 
orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá executar as tarefas designadas de acordo com as orientações 
fornecidas. 
4.5 Não será permitida, durante a realização da Prova Prática, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de protetor auricular, anotações, impressos e qualquer outro material de consulta. Especificamente, não será 
permitido ao candidato ingressar no espaço físico onde será realizada a prova sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, Ipod, Ipad, tablet, smartphone, MP3/MP4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e similares, o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade da CONSULPLAN sobre tais equipamentos. No caso do candidato, durante a realização da prova, 
ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será lavrado no instrumento específico o fato ocorrido e o 
mesmo ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o 
candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados. 
4.5.1 A Consulplan e o TRF - 2ª Região não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 
4.5.2 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de prova. Assim, ainda que o 
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer 
aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais 
aparelhos somente seja rompida após a saída do local de prova.  
4.6 Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto 
para correção visual ou fotofobia, que deverá ser previamente comunicada pelo candidato nos moldes do Edital nº 
1/2016) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, etc.). 
4.7 O resultado da Prova Prática, para os classificados nesta fase, será divulgado no site www.consulplan.net, não 
sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail. 
4.7.1 Caberá recurso do Resultado Preliminar da Prova Prática, no prazo de 02 (dois) dias úteis após o dia 
subsequente da publicação do referido resultado. 
4.8 O padrão de avaliação da Prova Prática, contendo os critérios de pontuação, será divulgado na data de 
publicação do resultado da etapa. 
 
 

Em 18 de abril de 2017. 
 

CONSULPLAN 
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ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

  

Inscrição Nome 

643074234 Anderson Aparecido Honório 

643269547 Carlos Eduardo Freitas Batista 

643192402 Carlos Irapuan Lube De Menezes 

643284339 Claudiomiro Luiz Da Silva Junior 

643217065 Elton Da Silva Pereira 

643105502 Fabio Lopes Leitao 

643265034 Felipe Mota Monteiro 

643001838 Franklin Da Conceição De Barros 

643153142 Gustavo Costa Carvalho 

643227917 Jorge Nei Botelho De Souza 

643284544 Lucas Serafim Morelato 

643171450 Lucas Seraphim Dias 

643029435 Luciano Menezes Júnior 

643236196 Marcello De Abreu Herdy 

643051505 Orlando Marques De Alvarenga Neto 

643003985 Rodrigo Gualberto Rodrigues Alves 

643189027 Rodrigo Lima Brandão 

643008551 Rodrigo Souza Da Silva 

643179050 Samuel Elias Dutra 

643240855 Thiago Fernandes De Lucas 

 


