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CONCURSO POBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS

A Diretoria Geral da Secretaria do TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO, com sede em Brasília, faz saber que fará realizar, em locais, datas e ho
rários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público para Provimento de Cargos 
e Empregos do Quadro de Pessoal, o qual se regerá de acordo com as Instruções Espe 
ciais que ficam fazendo parte integrante desse Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DOS CARGOS E DOS EMPREGOS

• 1 . 0  Concurso destina-se ao provimento de cargos de Taquí
grafo Judiciário (Cr$278.964,00), de Taquígrafo Auxiliar (Cr$ 157.365,00), de Aten 
dente Judiciário (Cr$ 102.898,00), e de empregos de Analista de Sistemas (Cr$ __ T
253.075.00) , de.Programador (Cr$ 165.250,00), de Operador de Computacao (Cr$ . . .
114.800.00) e de Perfurador Digdtador (Cr$ 84.821 ,00), atualmente vagos e dos que 
vagarem dentro do prazo de validade'do concurso.
II- DAS ATRIBUIÇÕES"DOS CARGOS E DOS EMPREGOS

1. Sao atribuições dos cargos em concurso:
- Taquígrafo Judiciário: atividades de nível superior 
com formaçao especializada, de natureza pouco repeti
tiva, envolvendo execução qualificada de trabalhos re 
lativos ao apanhamento e interpretação taquigráfica 
de.debates, explanações e julgamentos da instancia 
superior trabalhista.

- Taquígrafo Auxiliar: atividades de nível médio, de na 
tureza repetitiva com formação técnica, na execução 
qualificada, trabalhos de apoio, em grau auxiliar, ao 
desenvolvimento das atividades taquigráficas de nível 
superior, inclusive registro e a interpretação taqui
grãfica de debates e audiências do õrgao.

- Atendente Judiciário: atividades de nível médio, en 
volvendo execução, sob orientação e supervisão de tra 
balhos de rotina relacionados com a movimentação ê 
guarda dos autos processuais, envolvendo também o a
tendimento aos gabinetes e seções na área de serviços 
de copa.

2. São atribuições dos empregos em concurso:

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 



 

 
Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, ano 59, n. 30, 10 fev. 1984, p. 1088-1090. 

 

- Analista de Sistemas: atividades de nível superior,de 
execução qualificada referentes a análise de sistemas 
e de programação, bem como ao levantamento de dados 
processuais e projetos de organizaçao, com vistas ao 
processamento eletrônico de dados.

- Programador: atividades de nível médio, de execução 
qualificada sob orientação, controle e execução espe
cializada referentes ã conversão de' planos de traba
lhos em fluxograma e ao comando de instruções para 
operações de computadores e outras atribuições que a 
Administração entender necessárias.

- Operador de Computação: atividades de execução quali
ficada, referentes a operação de equipamento eletrõni 
co, com vistas ao processamento de dados e outras a
tribuições que a Administração entender necessárias , 
atinentes ã classe.

- Perfurador Digitador: atividades de execução qualifi
cada referentes a perfuração, verificação e demais 
operações de conversão de dados de entrada, com vis
tas a seu processamento eletrônico e outras atribui 
ções que a Administração entender necessárias.

.111- DAS INSCRIÇÕES
1. Ficarão abertas no período de 20 de fevereiro a 02 de 

março de 1984, nos dias úteis, das 12:00 ãs 16:00 horas, no seguinte local: Praça 
dos Tribunais Superiores, s/n9 - Bloco D - Brasília - DF.

2. São condições de inscrição:

a) ser brasileiro;
b) ter idade superior a 18 anos e inferior a 50 anos ã 

data de encerramento das inscrições, exceto para ser 
vidor de Crgão da Administração Direta ou de Autarquia Fe 
deral (artigo 4Ç da Lei n9 6.334, de 31.05.76);

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com o serviço militar, quando do sexo mascu1 ino;
e) pagar a importância de Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros) 

quando for para os cargos de Taquígrafo Judiciário e Ana
lista de Sistemas; Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeirosjquan 
do for para os cargos de Taquígrafo Auxiliar, Programador 
e Operador de Computação e de Cr$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos cruzeiros) quando for para os cargos de Perfu
rador Digitador e Atenderite Judiciário, como ressarcimen
to de despesas com material e serviços;

f) possuir, para os cargos de Analista de Sistemas e TaquT 
grafo Judiciário, diploma de curso superior; para os car 
gos de Programador e Operador de Computação, diploma dê 
29 grau com habilitação em curso de programação de siste
mas de computador; para o cargo de Taquígrafo Auxiliar,di 
ploma de 29 grau; para o cargo de Perfurador Digitador,di 
ploma de 19 grau com conhecimento de datilografia; para õ 
cargo de Atendente Judiciário, diploma de 19 grau;
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g) náo ter antecedentes criminais.
3. Pará inscrever-se o candidato deverá, no período das inscri

ções, apresentar-se nos locais indicados no item 1, munido 
de:
a) cidulâ de identidade;
b) comprovante de recolhimento da importância indicada no ca 

pítulo III, item 2, letra e;
c) para fins de dispensa do limite de idade, atestado forne

cido pela correspondente entidade comprovando ser o candi 
dato servidor público.

4. Náo seráo aceitos protocolos dos documentos exigidos no item
anterior, nem fotocópias, ou xerocõp.ias não autenticadas.

5. A aprovação da inscrição dependerá da apresentação pelo can
didato, no ato da inscrição, dos documentos especificados no 
item 4. No ato da posse o candidato deverá comprovar as de
mais exigências.

IV - DAS PROVAS
1. 0 concurso constará das seguintes provas;

a) Para Taquígrafo Judiciário: Português, Cultura Geral e 
Prática de Taquigrafia.

b) Para Taquígrafo Auxiliar: Português, Matemática, Estudos 
Sociais e Prática de Taquigrafia.

c) Para Analista de Sistemas: Conhecimentos EspecTficos(ques 
tões objetivas e discursivas).

d) Para Programador: Português, Matemática e Conhecimentos 
Específicos (questões discursivas).

e) Para Operador de Computação: Português, Matemática, Conhe 
cimentos Específicos e Prova Prática.

f) Para Perfurador Digitador: Português, Matemática, Conheci 
mentos Específicos e Prova Prática.

g) Para Atendente Judiciário: Português,Matemática, Conheci 
mentos Especiais (Noçoes de Organização da Justiça do Trã 
balho - Direitos e Deveres dos Funcionários).

2. As provas de Português e Cultura Geral (Taquígrafo Judiciá 
rio); Português, Matemática e Estudos Sociais (Taquígrafo Au 
xiliar); Conhecimentos Específicos (Analista de Sistemas); 
Português e Matemática (Programador); Português, Matemática 
e Conhecimentos Específicos (Perfurador Digitador); Portu 
guês, Matemática, Conhecimentos Especiais (Atendente Judici
ário), constarão de questões objetivas e versarão sobre as
suntos dos programas anexos.

3. A prova de Conhecimentos Específicos constará de:
a) para Analista de Sistemas, também de questões dis vas;
b) bara Programador somente de questões discursivas.

4. A prova de Taquigrafia (Taquígrafo Judiciário e Taquígrafo 
Auxiliar) será realizada em época posterior e de acordo com 
o disposto no capítulo VII, e somente será aplicada aos can
didatos habilitados nas provas objetivas.
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5. A prova prática de Operador de Computação e de Perfurador Di 
gitador será realizada em época posterior e de acordo com õ

disposto no capitulo VIII, e somente será aplicada aos pri 
meiros classificados nas provas objetivas.

V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas para todos os cargos realizar-se-ão, no mesmo 

dia, em 8rasTlia.
2. Não serã admitido nasala de provas o candidato que se a

presentar após o horário estabelecido para os exames.
3. 0 ingresso na sala de provas só serã permitido ao candida

to que apresente um dos seguintes documentos:
a) cédula de identidade;
b) cédula de identidade profissional, esta com valor legal 

de carteira de identidade.
4. Durante as provas, não serã permitida qualquer espécie de consulta.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos.

2. Para cada um dos 7 (sete) cargos em concurso, as provas 
respectivas serão estatisticamente avaliadas, de acordo 
com o desempenho do grupo a elas submetido.

3. Na avaliação de cada prova serã utilizado o escore padroni 
zado, com média igual a 50 e desvio padrão igual a 10.

4. A nota do candidato, em cada uma das provas, resultará da 
diferença entre o seu escore bruto e a média do grupo, di
vidida pelo desvio padrão da distribuição, multiplicada 
por 10 e acrescida de 50.

5. Os pesos das provas serão os seguintes:
a) Para o cargo de Programador: Português - peso 1 (um); 

Matemática - peso 1 (um); Conhecimentos Específicos 
questão discursiva - peso 2 (dois).

b) Para o cargo de Operador de Computação: Português-peso
1 (um); Matemática - peso 1 (um); Conhecimentos Especí
ficos - peso 2 (dois).

c) Para o cargo de Perfurador Digitador: Português - peso
1 (um); Matematica - peso 1 (um); Conhecimentos Especí
ficos - peso 2 (dois).

6. 0 total de pontos de cada candidato será:
a) para os cargos de: Taquígrafo Judiciário, Taquígrafo Au 

xiliar, Analista de Sistemas e Atendente Judiciário i
gual ã soma das notas obtidas em cada uma das respecti
vas provas;

b) para os cargos de: Programador, Operador de Computação 
e de Perfurador Digitador igual ã soma das notas obti
das em cada uma das respectivas provas multiplicadas pe 
los pesos correspondentes.
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7. Para o cargo de Taquígrafo Judiciário, considera-se habili 
tado o candidato que obtiver total de pontos igual ou supê 
rior a 80 (oitenta); para os cargos de Taquígrafo Auxiliar 
e Analista de Sistemas, considera-se habilitado o candida
to que obtiver total de pontos igual ou superior a 120(cen 
to e vinte); para os cargos de Programador, Operador dê 
Computação e Perfurador Digitador, considera-se habilita
do o candidato que obtiver total de pontos igual ou supe
rior a 240 (duzentos e quarenta) e, para o cargo de Aten 
dente Judiciário, considera-se habilitado o candidato que 
obtiver total de pontos igual ou superior a 180 (cento e 
oitenta),

8. 0 não comparecimento a uma das provas excluirá automatica
mente o candidato dp concurso.

9. Não haverá, em hipótese, alguma, vista ou revisão de provas.
DAS. PROVAS PRATICAS DE TAQUIGRAFIA PARA TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO E TAQUÍGRAFOITOOTÍM

1. Para a- prova prática de Taquigrafia serão convocados todos 
os candidatos habilitados nas provas objetivas.

2. A prova prática de Taquigrafia consistirá:
a) no registro taquigrãfico, durante 5 (cinco) minutos, de 

texto previamente escolhido e ditado, para Taquígrafo 
Judiciário,,numa velodidade variável de 100 (cem) a 120 
(cento e vinte) palavras por minuto, e para Taquígrafo 
Auxiliar, de 80 (oitenta) a 90 (noventa) palavras por 
minuto;
b) na decifração do texto, obrigatoriamente a máqui

na, pelo prazo de uma hora.
3. A prova prática de Taquigrafia, para os dois cargos, 

tem caráter eliminatório, nao influindo na classifi
cação do candidato, considerando-se habilitado o can 
didato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 

í(cinquenta) pontos.
DA PROVA PRATICA DE OPERADOR DE COMPUTAÇÃO E DE PERFURADOR DIGITADOR

1. Para as provas práticas de Operador de Computação e 
de Perfurador Digitador serão convocados os primei 
ros classificados nas provas objetivas em número 
igual a 5 vezes o número de vagas.

2. a) A prova prática de Operador de Computação compre
enderá tarefas relacionadas com montagem de im
pressora, operação de console (terminal de vídeo), 
operaçoes com unidade de fita e disco e conheci 
mentos de JCL.

b) A prova prática de Perfurador Digitador será apl i 
cada em equipamento cobra 530 e abrangerá o pro: 
grama.de conhecimentos específicos.

3. As provas práticas de Operador de Computação e de 
Perfurador Digitador terão caráter eliminatório não 
influindo na classificação do candidato, consideran
do-se habilitado o candidato que nelas obtiver nota 
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
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DA CLASSIFICAÇAO DOS CANDIDATOS
1. Os candidatos serão classificados por ordem decres

cente do total de pontos obtidos, em listas de cias 
sificaçao para cada cargo.

2. a) Para o cargo dê Taquígrafo Judiciário, na hipõte
se de igualdade de pontos, terá preferência, su
cessivamente, o candidato que: a) tiver maior no
ta na prova de Português; tj) for casado; c) tiver maior idade.

b) Para o cargo de Taquígrafo Auxiliar, na hipótese 
de igualdade de pontos, terá preferência, suces
sivaroente, o candidato que: a) tiver maior nota 
na prova de Português; b) tiver maior nota na 
prova de Matemática; c) for casado; d) tiver mai 
or idade.

c) Para o cargo de Analista de Sistemas, na hipõ 
tese de igualdade de pontos, terá preferência,su 
cessivamente, o candidato que: a) tiver maior nõ 
ta na prova de Conhecimentos Específicos - quesí 
tões objetivas; b) for casado; c) Tiver maior 
idade.

d) Para o cargo de Programador, na hipótese de i
gualdade de pontos, terá preferência, sucessiva
mente, o candidato que: a) tiver maior nota na 
prova de Conhecimentos Específicos; b) tiver mai 
or nota na prova de Português; c) for casado; d) 
tiver maior idade.

e) Para o cargo de Operador de Computação, na hipó
tese de igualdade de pontos, terá preferência,su 
cessivamente, o candidato que: a) tiver maior nõ 
ta na prova -de Conhecimentos Específicos; b) ti
ver maior nota na prova de Português; c) for ca 
sado; d) tiver maior idade.

f) Para o cargo de Perfurador Digitador, na hipóte
se de igualdade de pontos, tera preferência, su 
cessivamente, o candidato que: a) tiver maior nõ 
ta na prova de Conhecimentos Específicos; b) tí 
ver maior nota na prova de Português; c) for caí 
sado; d) tiver maior idade.

g) Para o cargo de Átendente Judiciário, na hipóte
se de igualdade de pontos, terá preferência, su
cessivamente, o candidato que: a) tiver maior no 
ta na prova de Português; b) tiver maior nota nã 
prova de Matemática; c) for casado; d) tiver mai 
or idade.

DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1. 0 provimento dos cargos obedecehã ã ordem de classi

ficação dos candidatos.
2. 0 concurso terá validade por 2 (dois) anos a partir

da data de homologação de seus resultados.
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XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato importará no^conhecimento das 

presentes instruções e na aceitação tácita das condi
ções do concurso, tais como se acham estabelecidas.

2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de do
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, elimi
nará o candidato do concurso, anulando-se todos os a 
tos decorrentes da inscrição.

3. A inscrição do candidato importará em anuência impllci 
ta ã sua futura designação.

4. Os catos omissos serão resolvidos pela Comissão de Con 
curso.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CONCURSO POBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

P R O G R A M A
PORTUGUÊS
.Para: Taquígrafo Judiciário, Taquígrafo Auxiliar, Programador, Operador de Computa 

cão.
- Ortografia oficial 
- Acentuação grãfica
- Flexão nominal
- Pronomes: uso e colocaçao
- Verbos: flexão, formas, tempos, modos e vozes
- Verbos impessoais
- Concordância nominal e verbal
- Regência nominal e verbal
- Uso da crase
- Pontuação
- Interpretação de texto 

PORTUGUÊS
Para: Atendente Judiciário, Per/urador-Digitador.

- Ortografia
- Acentuação
- Uso e colocação de pronomes
- Flexão verbal e nominal
- Concordância nominal
- Concordância verbal
- Regencia verbal e nominal
- Crase
- Pontuação
- Interpretação de texto

MATEMATICA
Para: Taquígrafo Auxiliar, Programador, Operador de Computação.
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- Números inteiros: operaçoes e propriedades
- Múltiplos e divisores: máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum
- Frações ordinárias e decimais. Números decimais. Operaçoes e propriedades
- Números relativos: operaçoes
- Razão e proporção
- Porcentagem, juros, regra de três e regra de sociedade
- Descontos simples: operações
- Sistema métrico-

MATEMÃTICA - (19 grau)
Para: Perfurador-Digitador, Atendente Judiciário.

- Números naturais e inteiros: operações, máximo divisor comum, mínimo múl 
ti pio comum

- Números racionais: operações na forma fracionária e decimal
- Razões, progorções, números e grandezas proporcionais, médias, porcentagem, 

regra de três simples
- Equações de 19 e 29 graus; problemas de 19 e 29 graus 

CULTURA GERAL
Para: Taquígrafo Judiciário.

- Conhecimentos gerais sobre assuntos variados tais como: política, economia, 
sociologia, história, geografia, artes, esportes etc., inclusive expressões 
latinas e dos idiomas inglês e francês de uso mais corrente.

ESTUDOS SOCIAIS
Para: Taquígrafo Auxiliar-

- Formação Social. Etnia e cultura na formação do Brasil 
. Instituições sõcio-políticas no Brasil Colonial

- Organização do Estado Nacional 
. Evolução do sistema político
. As constituições: o processo histórico 
. A Constituição atual e suas características 
. Segurança interna e externa do Brasil 
. A política continental e mundial do Brasil

- Sistema Econômico
. A estrutura rural 
. Industrialização e desenvolvimento 
. Planejamento econômico no Brasil 
. Problemas regionais
A Sociedade Contemporânea 
. A vida rural e suas raízes históricas 
. A cidade e os problemas urbanos 
. Problemas demográficos

- A Cultura Brasileira
. A ação dos jesuítas no período colonial 
. A cultura literária e artística
. 0 processo educacional brasileiro e suã evolução histórica 
. Ciência e tecnologia 
. Comunicação social e cultura de massa

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Para: Analista de Sistemas.
- Metodologia de desenvolvimento de Sistemas
- Análise Estruturada
- Plano Diretor de Informática
- Sistemas distribuídos
- Teleprocessamento 

.. - Banco de Dados
- Documentação de Sistemas
- Administração de Projetos
- Conceitos de Software básico
- Rotinas/arquivos/relatõrios/informaçoes de controle 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Para: Programador.

- Linguagem COBOL ANS
- Construção de fluxogramas á partir da descrição de um programa
- Codificação em COBOL a partir do fluxograma
- Manutenção de programas
- Depuração de programas (teste de mesa)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Para: Operador de Computação.

- Montagem de fitas e discos magnéticos
- Operação de console
- dob Control Language
- Montagem de impressora
- Envio de mensagem
- Rotinas de Back-up 
- Documentação de operação

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Para: Perfurador Digitador.

- Conhecimentos básicos das funções de operaçáo de equipamento IBM de per 
furação/verificação de cartões

- Elaboração de cartão-programa para transcrição de dados alfanuméricos em equipamento IBM de perfuração/verificação

CONHECIMENTOS ESPECIAIS
Para: Atendente Judiciário.

- Noções de Organização da Justiça do Trabalho
. Localização, composição e atribuições do Tribunal Superior do 
lho e dos Tribunais Regionais

, . Juntas de Conciliação e Julgamento: composição, funcionamento 1izaçao
- Direitos e deveres dos Funcionários Públicos

Traba

e loca

Brasília,DF, 8 de fevereiro de 1984. Assinado JOSE DEJARO SERRA DIRETOR-GERAL do 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ***




