
 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
                                           Escola Judicial – Setor de Estágio e Treinamento  
 

EDITAL GP/EJ Nº  002/2008 
    

        Retifica o Edital nº 01/2008. 
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA 
REGIÃO , por sua Escola Judicial, torna público que retifica os seguintes itens do Edital nº 
01/2008. 

 
1.1 Os itens  4.1, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 10.2 passam a ter as seguintes redações: 
 
“4.1. A prova objetiva (múltipla escolha) de Direito será aplicada para todos os candidatos 
no dia 31 de maio de 2008, das 9h às 12h, no Edifício Cônego Teófanes Augusto de 
Barros (FADIMA), rua Íris Alagoense, 437, Farol, CEP: 57.051-370, Maceió-AL, exceto 
para os candidatos que optarem por estagiar na Vara do Trabalho de Arapiraca, onde as 
provas serão aplicadas naquela Unidade”.  

 
“7.1 O Gabarito preliminar da prova objetiva será fixado na Sede do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região, além de publicado no endereço eletrônico www.trt19.gov.br, no 
dia 03 de junho de 2008, a partir das 13h”. 

 
“7.2 Caberá interposição de recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da publicação do 
Gabarito preliminar, impugnando a elaboração de questão ou resposta divulgada (dias 04 e 
05 de junho de 2008, das 8h às 17h)”. 

 
“7.5 Após o julgamento dos recursos impugnando o gabarito preliminar, os pontos 
correspondentes às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos, indistintamente; e será divulgado, na sede do Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região e em sua página eletrônica, o gabarito oficial na data provável de 10 de 
junho de 2008, a partir das  13h”. 

 
“7.6  O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado na data provável de 16 
de junho de 2008, a partir das13h, no endereço eletrônico www.trt19.gov.br” . 

 
“10.2  Cronograma” 
 

CRONOGRAMA 
16/04/2008 Abertura das inscrições 
09/05/2008 Encerramento das inscrições 
31/05/2008 Realização das provas 
03/06/2008 Divulgação do gabarito preliminar 
04 e 05/06/2008  Prazo para recurso 
10/06/2008  Divulgação do Gabarito Oficial 
16/06/2008 
(estimada) 

Divulgação da relação dos candidatos classificados 
no processo seletivo 
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Publique-se no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 
 
 
Maceió,  13 de maio de 2008. 
 
 
 

Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA 
Diretor Geral da Escola Judicial  

do TRT/19ª Região 
 

 
 


