
Publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, página 172, Edição de 18/01/2012. 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 

EDITAL N.º 4, DE 17 DE JANEIRO DE 2012 

CONCURSO PÚBLICO – RESULTADO DAS PROVAS 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, tendo em vista o CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos pertencentes ao seu Quadro 

de Pessoal, bem como dos Cargos que entrarem posteriormente em vacância ou que venham a ser criados no 

período de vigência do Concurso Público, regido pelo Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições, publicado em 

21/09/2011 no Diário Oficial da União, com retificação publicada em 20/10/2011, RESOLVE: 

 
I. DIVULGAR no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), a relação dos candidatos: 

 a) habilitados após a realização das Provas Objetivas e Discursiva – Redação, nos Cargos de Analista Judiciário - Área 

Judiciária, Analista Judiciário - Área Administrativa, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade 

Análise de Sistemas, Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Assistência Social, Analista 

Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Arquitetura, Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - 

Especialidade Medicina (Medicina do Trabalho) e Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade 

Relações Públicas, de acordo com o disposto nos Capítulos IX e X do Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições. 
 

 b) habilitados após a realização das Provas Objetivas, no Cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, de acordo 

com o disposto no Capítulo IX do Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições. 
 

II. INFORMAR que, independentemente de formulação de recurso, houve atribuição de questões das provas objetivas a 

todos os candidatos presentes à prova, conforme os itens 09 a 11 do Capítulo XII do Edital nº 01/2011 de Abertura de 

Inscrições. As questões atribuídas estão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
 

III.  INFORMAR que os recursos interpostos quanto à divulgação das questões e dos gabaritos preliminares foram analisados 

e as respectivas respostas estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) no período 

de 7 (sete) dias, a contar da publicação deste Edital. 
 

IV.  COMUNICAR que, a partir da data de publicação deste Edital, as notas de todos os candidatos que realizaram as provas 

poderão ser consultadas no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
 

V.  ESTABELECER que a vista da Prova Discursiva - Redação, avaliada de acordo com o estabelecido no Capítulo X do 

Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições, será disponibilizada no site da Fundação Carlos Chagas 

(www.concursosfcc.com.br), no período de 10h do dia 18/01/2012 às 23h59min do dia 19/01/2012. 
 

VI. REITERAR que os recursos referentes ao resultado das provas e à vista da Prova Discursiva - Redação deverão ser 

interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito. 

a)  Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas 

(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do Concurso. 

b)  O recurso interposto em desacordo com as especificações constantes do Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições 

não será avaliado. 
 

VII. REITERAR que na hipótese de igualdade de nota final, o candidato será convocado a apresentar documentação 

comprobatória referente aos subitens 4.2 a 4.5, do Capítulo XI do Edital nº 01/2011 de Abertura de Inscrições, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação do Edital de Convocação específico para desempate. 

 
Recife/PE, 17 de janeiro de 2012. 
DESEMBARGADOR RICARDO PAES BARRETO 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 


