Concursos 2016
Tribunal Regional Eleitoral – Todas as Regiões
Cargo: Analista

Atrativos
 Boa remuneração
 Plano de cargos
 Estabilidade
O que é o Tribunal Regional Eleitoral?
 Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é o órgão do Poder Judiciário, no Brasil, encarregado
do gerenciamento de eleições em âmbito estadual. Tem por órgão revisor de suas
decisões o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Edital
 Como cada Estado possui seu próprio TRE, todos os anos vários consursos são abertos
em todo o país. O próximo a abrir é o TRE-SP, que já está acertando os últimos detalhes
antes de lançar o edital.

Perspectivas
 Como visto no item anterior, todos os anos vários certames são abertos em todo o país.
Áreas
 Os concursos contemplam todas as áreas de formação, de nível médio e superior, nos
cargos de Técnico e Analista, respectivamente.

Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Informações sobre os concursos dos TRE’s

Carga horária de trabalho
 Carga semanal é de 40 horas
Remuneração inicial
 R$ 6.224,79 - nível médio
 R$ 9.662,84 - nível superior

Auxílios





Auxílio-transporte, variável de acordo com a localidade
Reembolso parcial e proporcional de creche
Participação na assistência médico-hospitalar
Gratificação de Atividade Judiciária

Convocações
 A tradição de convocar muitos candidatos é um dos diferenciais dos Tribunais, mesmo
que a princípio ofereçam apenas vagas para Cadastro de Reserva.
Estilo de prova
As provas são, via de regra, objetivas. Todavia, algumas regiões podem cobrar uma redação
do candidato. Com algumas variações, os certames para o cargo de Analista costumam cobrar
as seguintes disciplinas:















Português
Informática
Direito Constitucional
Direito Administrativo
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
Regimento Interno (de acordo com a Região)
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Penal
Direito Processual Penal
Direito Eleitoral
Administração Financeira e Orçamentária
Noções de Administração Pública
Redação/Discursiva
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