
         

 

 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 01/2018 – RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA  
E CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o resultado definitivo das provas discursivas (estudo de casos/redação), conforme Capítulos X e XI do 
Edital nº. 1/2017, de 31 de agosto de 2017, e a convocação dos candidatos para envio da documentação referente 
ao desempate, em consonância ao que determina o item 2.1, do Capítulo XXII do Edital nº 1/2017, de 31 de agosto de 

2017, nos termos do que se segue: 
 
1. O resultado definitivo nas provas discursivas (estudo de casos/redação) 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 nas provas 
discursivas – estudo de casos/redação). 
 
2. A convocação dos candidatos para envio da documentação que comprovará o tempo de serviço prestado à Justiça 
Eleitoral, na forma prevista no artigo 98 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e/ou de exercício da função de 
jurado a serem utilizados diante da condição de igualdade de nota final entre candidatos, conforme alíneas “b” e “c”, do 
subitem 2, do Capítulo XII, do supracitado edital.  
 
2.1 A listagem contendo a relação dos candidatos convocados para a comprovação dos critérios de desempate será 
disponibilizada no site www.consulplan.net. 
 
2.1.2 Os documentos deverão ser enviados (original ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via SEDEX ou 
Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede da CONSULPLAN – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, 
Bairro Augusto Abreu, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031, entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2018, em envelope contendo 

os seguintes dizeres: “Concurso Público TRE/RJ - DESEMPATE”, contendo ainda o nome completo do candidato e o 
número de inscrição.  
 
2.1.3 O tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral e/ou o tempo de exercício da função de jurado deverão ser 
comprovados mediante apresentação de certidão ou declaração (original ou cópia autenticada em cartório) expedida (s) 
pelos respectivos órgãos. A certidão ou declaração deverá conter: 
a) Nome completo do candidato, filiação, data de nascimento, número da carteira de identidade e número do CPF; 
b) Tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral e/ou tempo de exercício da função de jurado em DIAS LÍQUIDOS (dias 
efetivamente trabalhados/de exercício); 
 
2.1.4 Não serão considerados os documentos recebidos fora do prazo, ou em desacordo com os requisitos acima 
estabelecidos. 
 
2.1.5 Não serão aceitos documentos encaminhados via fax, via correio eletrônico e/ou por qualquer outro meio que não 
o previsto neste edital. 
 
2.1.6 A documentação recebida não será devolvida em hipótese alguma. 
 
 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018. 
 
 
 

Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos 
Presidente do TRE-RJ 

  

 
 

 


