
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 04/2017 – RESULTADO – PROVAS OBJETIVAS 

 
O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO EVENTUAL DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado das provas objetivas, conforme itens 5 a 
7 do Capítulo IX do Edital nº. 1/2017, de 31 de agosto de 2017. 

 
1. A relação geral contendo o resultado nas provas objetivas, após análise e julgamento dos recursos contra 
gabaritos oficiais preliminares, encontra-se disponível para consulta no site da organizadora Consulplan 
(http://www.consulplan.net), discriminando as seguintes informações: cargo/área/especialidade, número de 
inscrição, nome do candidato (em ordem decrescente das notas finais nas provas objetivas), nota obtida na P1 
(Prova de Conhecimentos Gerais), nota obtida na P2 (Prova de Conhecimentos Específicos), nota final nas 
provas objetivas (NFPO) e situação na etapa. 
 
1.1. Com o objetivo de resguardar informações de foro íntimo dos candidatos, somente foram evidenciados na 
relação geral os nomes dos candidatos aprovados nas provas objetivas. O candidato que tiver sido 
reprovado/eliminado poderá consultar seu resultado por meio de link individual de consulta ao resultado nas 
provas objetivas, também disponível no site da organizadora Consulplan (http://www.consulplan.net). 

 
2. A relação de candidatos que participarão das etapas subsequentes (a saber: Prova de Redação ou Prova 
de Estudo de Casos, conforme o caso), respeitados os limites estabelecidos nos itens 1.1 e 1.1.1, dos Capítulos 
X e XI do Edital nº. 1/2017, de 31 de agosto de 2017, também encontra-se disponível para consulta no site da 
organizadora Consulplan (http://www.consulplan.net). 

 
2.1. Os candidatos que não se encontram na relação de candidatos que participarão das etapas subsequentes 
serão excluídos do Concurso, não possuindo classificação alguma. 

 
Rio de Janeiro,  11 de dezembro de 2017. 

 
 

Desembargador Carlos Santos de Oliveira 
Vice-Presidente no exercício eventual da Presidência do TRE-RJ 
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