
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO - TRF1-DICAP

CERTIDÃO CONCURSO
CERTIFICO, para os devidos fins, que MARCOS PAULO BATISTA DE

OLIVEIRA, CPF Nº 833.369.661-91, foi aprovado no VII - CONCURSO PUBLICO (TRF 1A
REGIAO/CEBRASPE), para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO/JUDICIÁRIA, para a cidade de
BRASÍLIA / DF, conforme resultado final homologado no Diário Oficial da União, Seção III, de 11 de
abril de 2018, retificado pelo Edital n. 14/2018, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de
07/08/2018, com o seguinte desempenho:

- Classificação PCD: 15º lugar
- Pontuação na prova de conhecimentos gerais: 24
- Pontuação na prova de conhecimentos específicos: 21
- Média final: 81,17
CERTIFICO, que de acordo com o disposto na Resolução nº 212/1999, do Conselho

da Justiça Federal, publicada no Diário da Justiça da União de 05/10/1999, Seção I, as atribuições do
cargo são: Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte técnico e administrativo,
favorecendo o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende o
processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios estatísticos e a análise e pesquisa
de legislação, doutrina e jurisprudência. Envolve a indexação de documentos e o atendimento às partes,
dentre outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

CERTIFICO, ainda, que o referido é cargo é privativo de bacharel em direito.
Eu, Suelen Campos Soares, Supervisora da Seção de Movimentação de Pessoal da

Divisão de Cadastro de Pessoal, lavrei a presente certidão, que vai devidamente assinada pelo Diretor da
Divisão de Cadastro de Pessoal. Dada e passada nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, aos vinte e
seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.

 
SUELEN CAMPOS SOARES

Supervisora da Seção de Movimentação de Pessoal

 

FERNANDO ANTONIO DE MENDONÇA MELO JUNIOR
Diretor da Divisão de Cadastro de Pessoal

Secretaria de Gestão de Pessoas
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Antonio de Mendonça Melo Junior,
Diretor(a) de Divisão, em 26/03/2019, às 14:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Suelen Campos Soares, Técnico Judiciário, em
26/03/2019, às 14:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 7892233 e o código CRC B4567EAD.
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