
 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 07/2020 

 
A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, em consonância com o Edital nº 01/2019: 
 
1. O resultado dos recursos contra às questões da prova objetiva e gabarito preliminar será divulgado no site 
do IBFC - www.ibfc.org.br, (Concurso – TRE/PA), na aba “Resultados”, na data de 17/3/2020.  
 
2. O gabarito final da prova objetiva, após recursos, será divulgado no site do IBFC - www.ibfc.org.br, 
(Concurso – TRE/PA), na aba “Provas e Gabaritos”, na data de 17/3/2020.  
 
3. O resultado da Prova Objetiva e a Folha de Respostas do candidato serão divulgados no site do IBFC - 
www.ibfc.org.br, (Concurso – TRE/PA), na aba “Resultados”, na data de 17/3/2020.  

 
3.1. Todos os cálculos relativos aos resultados das provas serão realizados com 2 (duas) casas decimais, 
arredondando-se para cima sempre que a 3ª (terceira) casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco) e para 
baixo, sempre que a 3ª (terceira) casa decimal menor que 5 (cinco). 

 
4. O link para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva ficará disponível no site 
do IBFC - www.ibfc.org.br, (Concurso – TRE/PA), na aba “Recursos”, a partir das 9h do dia 18/3 até às 16h do 
dia 19/3/2020.  
 
5. O link para interposição de recurso contra o tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral e tempo de 
exercício efetivo da Função de Jurado para os cargos de TÉCNICO JUDICIÁRIO ficará disponível no site do 
IBFC - www.ibfc.org.br, (Concurso – TRE/PA), na aba “Recursos”, a partir das 9h do dia 18/3 até às 16h do 
dia 19/3/2020.  
 
 

Belém, 16 de março de 2020. 
 
 

RODRIGO MONTERO VALDEZ 
Presidente da Comissão 

 
PAULO HÉLIO DA COSTA ANJOS JÚNIOR 

Membro 
 

ROBERTO DE ARAÚJO MOURA 
Membro 
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