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Concursos 2017 

Tribunais Regionais Federais 

Cargo: Analista do TRF 

 

Atrativos 

✓ Boa remuneração 
✓ Plano de cargos  
✓ Estabilidade 
✓ Recesso Judiciário 
✓ Boa infraestrutura 

 

O que são os Tribunais Federais Regionais? 

✓ Os Tribunais Regionais Federais (TRFs) são os órgãos julgadores que representam a 
segunda instância da Justiça Federal. Entre suas atribuições e competências estão a de 
processar e julgar causas que envolvam o interesse da União Federal, suas empresas e 
autarquias (INSS, por exemplo). 

 

Edital e Perspectivas 

✓ Os Tribunais Regionais Federais estão divididos em 5 regiões, responsáveis por lançar, 

individualmente, seus editais e concursos. Está pendente de julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal a validade da Emenda Constitucional 73/2013 que previa a criação de 

Tribunais Federais da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul;  da 7ª Região, com sede em Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais;  da 8ª Região, 

com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe; e da 9ª 

Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do Amazonas, 

Acre, Rondônia e Roraima.  Se efetivamente criados, os novos tribunais demandarão uma 

quantidade considerável de servidores, o que deve resultar na abertura de vários editais 

para a área. 
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Áreas 

✓ O concurso é destinado a preencher vagas de Analista - nível superior – e Técnico – nível 

médio.  

Remuneração inicial 

✓ Os salários dos servidores da Justiça Federal, antes defasados, foram reajustados através 
da lei 13.317/2016.Confira a nova tabela de remunerações: 

 

  
Auxílios 

✓ Plano de saúde/Serviço Médico 
✓ Auxílio alimentação 
✓ Adicional de Qualificação 
✓ Há a possibilidade, ainda, de concessão de outros benefícios 
  

Convocações 

O número de nomeações/convocações tem sido grandes e supera o número de vagas inicialmente 

ofertadas. No último concurso do TRF-1, por exemplo, foram nomeados 807 Analistas somente 

para a área Judiciária, além de 1.836 Técnicos Judiciários. 
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Estilo de prova  

A maior parte dos concursos fica a cargo de duas instituições: Fundação Carlos Chagas (FCC) e 

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB). 

 

O concurso costuma ser composto por uma prova objetiva (conhecimentos básicos e 

conhecimentos específicos) e uma prova discursiva, normalmente realizadas no mesmo dia. 

Ambas são eliminatórias e classificatórias. A prova discursiva pode ser uma redação sobre tema 

geral, questões discursivas ou até estudo de casos relacionados à futura atividade do servidor. 

As questões objetivas geralmente incluem:  

✓ Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de 
Informática e Legislação Aplicada aos Tribunais Federais. 
 

✓ Conhecimentos Específicos: Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, 
Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Previdenciário, 
Direito Tributário e Direito Ambiental 

 


