
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

EDITAL Nº 2/2003-SCC 
CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA DO TRABALHO 

O Presidente da Comissão do XVIII Concurso Público de Provas e Títulos para a 
Magistratura do Trabalho da 9ª Região, considerando a greve dos funcionários da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resolve ALTERAR o item 2.1.4 do Edital 
01/2003-SCC, que passará a ter a seguinte redação: 

“2.1.4 – Deverão ainda ser encaminhados, por via postal ou serviço similar, em 
sistema de aviso de recebimento (AR) ou remessa expressa identificada, para o 
endereço: Fundação Euclides da Cunha – Rua São Pedro, 24 – Grupo 801, Centro, 
Niterói/RJ, CEP 24020-050, com remessa identificada e individual (não serão admitidas 
correspondências com documentação de mais de um candidato), com data de 
expedição até 1 de outubro de 2003 (dia posterior ao término das inscrições), ou em 
mãos, na Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região, situada na Rua Dr. Faivre, 1212, Centro, Curitiba/PR até às 17 horas da 
mesma data, os seguintes documentos: 
2.1.4.1 - Duas fotografias, de frente, recentes, tamanho 3 x 4 cm; 
2.1.4.2 - Fotocópia autenticada de documento oficial de identidade; 
2.1.4.3 - Comprovante original de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 
156,00 (cento e cinqüenta e seis reais), para crédito do Tesouro Nacional (TRT 9ª 
Região/XVIII Concurso da Magistratura), efetuado exclusivamente através da Guia de 
Depósito do Banco do Brasil S/A, conta-corrente nº 170.500-8, Agência 4.201-3, 
utilizando o código identificador 080012.00001794-9, com menção ao depositante 
(nome do candidato) e número de inscrição gerado após o envio da inscrição via 
internet;  
2.1.4.4 - Os candidatos portadores de deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto 
3298/99, que pretendam concorrer à(s) vaga(s) mencionada(s) no item 1.3 deste 
Edital deverão, ainda, encaminhar, juntamente com a documentação mencionada nos 
itens 2.1.4.1, 2.1.4.2 e 2.1.4.3, laudo médico atestando a espécie e o grau da 
deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID) e à provável causa da deficiência.” 

As inscrições com correspondências já enviadas e ainda não recebidas serão aceitas, 
em caráter excepcional, para posterior deferimento quanto às formalidades dos itens 
2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3 e 2.1.4.4 (se aplicável) do Edital 01/2003-SCC. 

Curitiba, 15 de setembro de 2003. 

LAUREMI CAMAROSKI 
Juiz Presidente da Comissão do Concurso 

 


