PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
ATO TRT5 Nº 0125/2013*

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO,
DESEMBARGADORA DO TRABALHO VÂNIA JACIRA TANAJURA CHAVES, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a proximidade do término do prazo de validade do concurso público
realizado para provimento de vagas do quadro de pessoal deste Regional;
CONSIDERANDO a necessidade de iniciar os procedimentos para a realização de novo
concurso,
RESOLVE:
Art. 1º Designar comissão composta pela Exma. Desembargadora ELISA MARIA AMADO
DE MORAES, que a presidirá, e pelos servidores AMONI GUERRA PESSOA LAVIGNE,
LÚCIO GUEDES FERNANDES e MANOEL EVANGELISTA NETO, para coordenar as
ações relacionadas com a realização de concurso público para provimento de cargos do
quadro de pessoal deste Tribunal.
Art. 2º No prazo de 40 (quarenta dias) da publicação deste Ato, a comissão deverá
apresentar à Presidência deste Tribunal projeto básico para a contratação de organização
especializada na realização de concursos públicos.
Art. 3º A comissão a que se refere este Ato fica encarregada do acompanhamento da
execução do certame, até o seu final, adotando as providências relacionadas com o
concurso e submetendo-as a deliberação da Presidência deste Tribunal, quando necessário.
Art. 4º Após a conclusão dos trabalhos da instituição encarregada da aplicação do
concurso, a comissão deverá apresentar relatório circunstanciado a ser submetido ao Órgão
Especial deste Tribunal para fins de homologação.
Art. 5º

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.
Salvador, 28 de fevereiro de 2013.
(assinado digitalmente)
VANIA J. T. CHAVES
Desembargadora do Trabalho
Presidente do TRT 5ª Região
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