TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
XV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 2ª REGIÃO

AVISO SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO
ELETRÔNICO DIGITAL E SOBRE RECURSOS
O Desembargador Federal Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora do XV Concurso para
provimento de cargos de Juiz Federal Substituto da Justiça Federal de Primeira Instância, na 2ª Região,
informa aos candidatos que foi tornado público, na data de hoje, o gabarito oficial preliminar do certame.
certame
Está prevista para a data de amanhã a disponibilização do acesso ao cartão de resposta,
digitalizado, através do endereço eletrônico deste Tribunal, conforme item 7.18.4, parágrafo
primeiro, do Edital do Certame.. Não haverá qualquer divulgação de tais cartões na página da Vunesp,
contratada para fins específicos de disponibilização de local de prova e leitura dos cartões.
Os recursos devem ser enviados exclusivamente por e-mail
e mail (endereçado conforme item 7.18.4,
parágrafo primeiro, do Edital do Certame).
Certame
Conforme a Resolução CNJ nº 75/09 (art. 70, § 3º), o recurso será desidentificado,
desidentificado antes de levado à
Comissão Examinadora, de modo que apenas a folha de rosto deve fazer referência aos dados do
candidato (nome e número de inscrição). As razões de recurso
recurso devem estar separadas da identificação do
recorrente, sendo admissível que único recurso ataque várias questões.
Nos termos do artigo 45, § 2°, do Regulamento do Concurso, o recurso deverá indicar, necessariamente e
sob pena de não conhecimento,, doutrina
doutrina e/ou jurisprudência dominantes que desabonem o gabarito
oficial ou mostrem a nulidade da questão.
Está prevista para o dia 18 de agosto, às 13:00 horas, no Plenário deste Tribunal, a reunião pública de
julgamento dos recursos, com transmissão, através
através de videoconferência, para o Estado do Espírito Santo.

Rio de Janeiro,
Janeiro 05 de agosto de 2014.

GUILHERME COUTO DE CASTRO
Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora
do XV Concurso para Juiz Federal Substituto da 2ª Região

