
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS E CHECKLIST 

Prezado (a) candidato (a),  
Solicitamos que siga as instruções abaixo e sugerimos a impressão deste Checklist para organização das 
providências a serem tomadas: 

ANTES DA POSSE 

1.  Providenciar a documentação constante da página de Concursos no site do TST: documentos 
pessoais, exames médicos, impressão e preenchimento das declarações (não datar). 

2.  Agendar o exame admissional na Secretaria de Saúde – SESAUD (Bloco A, térreo) pelo 
telefone (61) 3043-4649. 

3.  Agendar a entrega da documentação na Coordenadoria de Informações Funcionais – CIF (Bloco 
A, sala 339), pelos telefones (61) 3043.7537/3657/4146/3464 (Mariene, Ana Amélia, Karina, Katia), 
para o mesmo dia do exame admissional. É obrigatório o comparecimento na CIF antes do exame 
admissional na SESAUD. 

4.  Entrevista de lotação – agendar o horário na Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – 
CDEP, pelo telefone (61) 3043-7554, com envio prévio do curriculum vitae para o email 
ssec@tst.jus.br. Informamos que a entrevista de lotação poderá ocorrer em data diferente do exame 
admissional e entrega dos documentos. 

5.  Posse – depois que todos os documentos forem apresentados e o APTO for dado pela Secretaria de 
Saúde, será marcado o dia da posse conforme disponibilidade na agenda do Diretor-Geral desta Corte, 
e, por essa razão, há a possibilidade de não ser realizada no mesmo dia da entrega da documentação. 

DIA DA POSSE: 

O (a) candidato (a) deverá apresentar-se na CIF 1 (uma) hora antes do horário agendado para a posse. 
Uma servidora da Coordenadoria o (a) acompanhará até a Diretoria-Geral. 

Informamos que há a possibilidade de atraso, pois a agenda do Diretor-Geral está sujeita a alterações. 

Sugerimos que servidores públicos tomem posse e entrem em exercício no mesmo dia para que não haja 
interrupção de vínculo com a Administração Pública. 

Sua matrícula no TST será criada no dia do seu exercício, motivo pelo qual deverá deixar em branco o 
campo destinado ao Código nas declarações constantes do site. 

É necessária a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição do órgão anterior para 
aproveitamento do período aquisitivo de férias. 

UNIDADES QUE O (A) NOVO (A) SERVIDOR (A) DEVERÁ PASSAR APÓS A POSSE 
COORDENADORIA/SEÇÕES ASSUNTO RAMAIS 

 CIF/SCPROV (sala 339) Cadastro e Provimento  3464/7537/3657 

 CIF/SFREQ (sala 339) Registro de Digital, averbação de CTC, férias 3734/3046 

 CIF/SEBEN (sala 339) Declaração de família, inclusão de dependentes 3550/3551 

 CDEP/AQ (sala 245) Averbação de certificados e diplomas 3732/3685 

 CDEP/SSEC (sala 245) Lotação 7555/4172 

 CSAC (Mezanino, ao lado do BB) Plano de Saúde do TST 7676 

 CSET/SOESP (sala 9/10) Crachá 3458/3104 
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