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PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO - TRT/ES – 2019 

 
RETIFICAÇÃO N° 02 DO EDITAL DE ABERTURA 

 

Considerando a alteração da data de aplicação das provas do Processo Seletivo 2019 de Estagiários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito 

Santo para o dia 2 de junho de 2019, mesma data prevista para a realização das provas objetivas do PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA 

DE ESTÁGIO - TRT/ES – 2019; 

 

Considerando que a aplicação de processos de seleção com o mesmo público alvo pode comprometer sua eficácia, podendo implicar em prejuízo 

aos candidatos inscritos, bem como por ferir os princípios da Eficiência, do Interesse Público, da Finalidade dentre outros; 

 

Considerando que a data constante no edital do PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO - TRT/ES – 2019 para a realização 

da prova objetiva é prevista, sendo, portanto, passível de alteração, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ ES, usando de 

suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Processo Seletivo para o Programa de Estágio - TRT/ES – 2019, conforme 

segue: 

 

NO CAPÍTULO 7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 
Onde se lê: 
 
7.1. As provas objetivas serão realizadas nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Venda 
Nova do Imigrante, São Mateus e Vitória, no estado do Espírito Santo, de acordo com o código de opção para o curso/área, na data prevista de 2 
de junho de 2019, em locais e horários a serem comunicados a partir de 29 de maio de 2019 por meio do Edital de Convocação para as Provas 
Objetivas a ser divulgado nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.trtes.jus.br, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
7.1.1. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 29 de maio 
de 2019, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.trtes.jus.br, em que local e horário irá realizar 
a prova, inclusive por meio de cartão de convocação. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar 
o seu local de prova. 
 
 
 
Leia-se: 
 
7.1. As provas objetivas serão realizadas nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Venda 
Nova do Imigrante, São Mateus e Vitória, no estado do Espírito Santo, de acordo com o código de opção para o curso/área, na data prevista de 9 
de junho de 2019, em locais e horários a serem comunicados a partir de 4 de junho de 2019 por meio do Edital de Convocação para as Provas 
Objetivas a ser divulgado nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.trtes.jus.br, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
7.1.1. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 4 de junho 
de 2019, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.trtes.jus.br, em que local e horário irá realizar 
a prova, inclusive por meio de cartão de convocação. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar 
o seu local de prova. 
 
 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura do Processo Seletivo para o Programa de Estágio - TRT/ES – 2019. 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Vitória, 28 de maio de 2019. 
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