
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

 

ATA DE INSPEÇÃO CORRECIONAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2018, NA 3ª VARA DO 

TRABALHO DE JOINVILLE 
 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho-Corregedor 
José Ernesto Manzi, presidiu a correição extraordinária na 3ª 
Vara do Trabalho de Joinville, conforme o Edital CR nº 05/2018, 
disponibilizado no DEJT em 26-3-2018, tendo sido recebido pelos 
Ex.mos Juízes do Trabalho Eronilda Ribeiro dos Santos, Titular, 
e Silvio Rogério Schneider, Substituto. Os processos na Unidade 
tramitam em meio físico e eletrônico.  
 

1 DADOS DA UNIDADE JUDICIÁRIA 

1.1 Juízes 
(fonte: SGP) 

 

Juiz Titular Desde 
Reside fora da 
jurisdição? 

Eronilda Ribeiro dos Santos 27-4-2011 Não 

 

Juiz Substituto Desde 

Silvio Rogério Schneider 09-02-2018 

 

2 INSPEÇÃO CORRECIONAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Ao dar início aos trabalhos, o Desembargador do Trabalho-

Corregedor informou aos Ex.mos Juízes que a correição 
extraordinária foi necessária em razão de condutas reiteradas 
verificadas nas correições passadas, especialmente em relação aos 
alongados prazos de designação de audiências, número de processos 
fora de pauta e o alto congestionamento da fase de cognição e 
execução. 

Diante disso, houve determinação à equipe técnica da 
SECOR para proceder à análise dos índices individualizados, a 
coleta de informações complementares de desempenho e verificação 
quanto ao grau de cumprimento das determinações ou recomendações 
da Corregedoria Regional, em comparação com os números pretéritos 
atingidos. Assim, foram analisados processos físicos, PROVI e 
PJe, para compilar os principais procedimentos no sentido de 
identificar eventual origem e buscar soluções para mudança de 
postura. 

A Corregedoria analisou dados estatísticos, processos e 
procedimentos do PJe, e enviou arquivo com determinações para 
cumprimento à 3ª Vara do Trabalho de Joinville em 06 de abril de 
2018, que foram parcialmente cumpridas, conforme anexo 1. 
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Cumpre destacar que, neste momento, a Corregedoria está 
buscando identificar condutas e propor soluções para que a Unidade 
possa melhorar seus índices de desempenho, que será revisado 
quando da realização da Correição Ordinária. 

Neste primeiro momento, pretende-se a revisão das 
determinações pretéritas e a redução da taxa de congestionamento 
na fase cognitiva para, nos próximos anos, o estabelecimento de 
estratégias para redução do congestionamento na fase de execução. 

Esta, na visão do atual corregedor, demonstra ser a melhor 
maneira de alcançar melhora nas taxas de desempenho e na prestação 
jurisdicional, eis que necessário realizar de forma gradual. 

 
2.1 Condutas reiteradas 

 

Previamente à inspeção correcional foi realizado um 
comparativo das determinações que constaram nas atas de 2010 a 
2017 e identificadas algumas condutas recorrentes. Em todos os 
anos foi recomendado que a unidade adotasse providências visando 
à redução dos prazos das audiências. Não obstante a redução destes 
prazos em 2012, 2013 e 2015, a 3ª Vara, desde 2011, é a que possui 
o prazo de designação de audiência de instrução mais alongado do 
Foro. 

Em 2016, quando começou o controle de processos fora de 
pauta pela Corregedoria, e em 2017, foi recomendado que se 
evitasse deixar processos nesta situação. 

 

2.2 Pauta de audiências 
 
Na 28ª Correição Ordinária, realizada em 25 de julho de 

2017, cuja ata está no PROAD 7431/2017, foi verificado que os 
prazos de designação de audiência de instrução estavam para 515 
dias, ou seja, um ano e três meses, conforme item 2.1 da ata 
daquela inspeção. Em reunião com os Juízes, a Desembargadora do 
Trabalho-Corregedora à época reiterou solicitação de que fossem 
envidados esforços para redução desses prazos, o que também foi 
pleito dos advogados, conforme item 26 daquela ata de correição. 

No item 19, “b” daquela ata, foi determinado que fossem 
adotadas providências para o encurtamento da pauta.  

Analisando as informações da pauta, verificou-se que em 
17-4-2018 o prazo para designação de audiências de instrução está 
em 601 dias, sendo designadas para 10-12-2019, ou seja 1 ano e 8 
meses. Portanto, ao invés de reduzir referido prazo, a 3ª Vara 
de Joinville aumentou em 17% o verificado na correição de 2017, 
conforme gráfico abaixo: 
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Obs.: Prazos verificados na data da inspeção correcional de cada ano, com exceção de 
2018, que foi verificado em 17-4-2018. 

 
Estes prazos de designação de audiências influenciam 

diretamente no prazo médio da autuação à prolação da sentença. A 
3ª Vara de Joinville, desde 2013, quando este dado começou a ser 
coletado, aumentou referido prazo anualmente. Em 2013 era o 23º 
maior prazo do Estado, passou para o 7º em 2016 e em 2017 foi o 
10º maior, reduzindo sua colocação apesar do aumento do prazo. 
Verifica-se no gráfico abaixo, que, apesar de o prazo ter se 
mantido constante desde 2014, a média de prazo para julgamento 
dos processos na 3ª Vara está em cerca de 1 ano, quatro meses a 
mais que a média de todas as Varas do Estado, a qual tem sofrido 
decréscimo anual. 

 
 

 
Verifica-se, ainda, que a partir do ano de 2013 a 3ª Vara 

de Joinville passou a receber cerca de 450 a 500 processos a mais 
do que nos anos anteriores. Apesar deste aumento de processos 
recebidos, a quantidade de julgados diminuiu naquele ano, 
voltando ao mesmo patamar nos anos seguintes, o que influenciou 
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sobremaneira na quantidade de processos pendentes de solução. Já 
a quantidade de audiências, que deveria aumentar com o ingresso 
de mais processos, apresentou movimento contrário, conforme se 
observa no gráfico abaixo. 

 
Fonte: SEESTP (http://www.trt12.jus.br/portal/areas/seest/extranet/index.jsp). 

 
Destaca-se, abaixo, a redução da quantidade de audiências 

realizadas por ano, especialmente de 2012 a 2014, tendo realizado 
em 2017, menos audiências que em 2011. 

 
Destaca-se, ainda, a quantidade de processos pendentes 

de solução na fase de conhecimento, que anualmente vem aumentando, 
especialmente desde 2013. 
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Na verificação de final de abril, constatou-se que o 

número de processos pendentes de solução recuou para 1548, a 
primeira retração nos últimos 5 anos, mas que, num primeiro 
momento demonstra ser somente o reflexo da diminuição de processos 
novos após a reforma trabalhista, sem que isto signifique 
desmerecer o trabalho que vem sendo realizado pelos magistrados. 

Em 20 de abril de 2018, em consulta às pautas marcadas 
para o ano de 2018, foi verificado novamente a pauta de audiências 
da Unidade e confirmou-se que são designadas, em média, 22 
iniciais, de 14 a 20 instruções e de 5 a 9 unas por semana quando 
há dois Juízes. Verificou-se, ainda, que de maio a dezembro/18 
há 257 horários vagos de audiência de instrução, sendo que há 
audiências marcadas para este tipo até dezembro/19 (anexo 2). 

 
2.3 Fora de pauta 

 
Na correição de 2017, após retificação da ata, verificou-

se que existiam 133 processos fora de pauta, tendo sido 
determinado que se evitasse deixar processos nesta situação, 
conforme item 19, “d” daquela ata (doc. 2 do PROAD 7431/17). 

Em 06-4-2018 foi enviado arquivo com determinações a 
serem cumpridas pela Unidade, no qual constava informação de 79 
processos fora de pauta. Em 25-4-2018 foi gerado novo relatório, 
no qual constavam 116 processos. 

Esta quantidade de processos à margem da pauta não é 
elevada. No entanto, considerando que o prazo de designação de 
audiências para dezembro de 2019, não existe razão aparente para 
que este número de processos fiquem à margem de pauta. 

 
2.4 Procedimentos do PJe 

 

Em 05-3-2018, quando da análise de processos e tarefas 
do PJe, foram identificados algumas situações pontuais que 
poderiam ocasionar a manutenção de processos em tarefas 
consideradas incorretas ou causar a “perda” do processo. Tal 
análise foi encaminhada à Unidade Judiciária no dia 06-4-2017 com 
despachos para cumprimento. 

Em 16-4-2018 a Ex.ma Juíza Eronilda Ribeiro dos Santos 
encaminhou o Ofício nº 368/2018 por e-mail, informando o 
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cumprimento das determinações. 

Em 20-4-2018, em reanálise das tarefas do PJe, verificou-
se que as determinações foram parcialmente cumpridas, bem como 
que o GIGS está sendo alimentado, de forma a otimizar o trabalho 
de Secretaria. 

Com relação à conversão de processos físicos em 
eletrônico, por meio do CLEC, de acordo com relatório emitido 
pelo Serviço de Estatística e Pesquisa deste Regional, a 3ª Vara 
de Joinville converteu desde julho de 2017, quando implementado 
o CLEC naquele Foro, até 31-3-2018, somente 16 processos, estando 
aptos a conversão 774 processos sem pendências estatísticas. 

Pelo exposto, parabenizo a Secretaria pelo esforço 
empreendido na regularização das situações apontadas, bem como 
pelo bom uso da ferramenta GIGS, o que contribui para o 
gerenciamento dos processos no PJe e determino que seja cumprida 
a Recomendação 01/2018, no que tange a conversão dos processos 
físicos em PJe. 

 

2.5 Índice Nacional de Gestão por Desempenho – IGEST 
 

O IGEST é um índice que sintetiza diversas informações 
das Unidades Judiciárias de 1º Grau em um único indicador, 
objetivando retratar o desempenho das Varas do Trabalho, de modo 
a espelhar a realidade observada em cada uma delas. Para tanto, 
são utilizados vários indicadores, como taxa de congestionamento, 
prazos e produtividade por exemplo, e de pessoal, como servidores 
em atividade, para se obter a melhor visão de desempenho de uma 
Unidade Judiciária. 

O indicador de produtividade varia de 0 a 1, sendo que, 
quanto mais próximo de 0, melhor é a situação geral da Unidade. 
O acompanhamento deste Índice pode ser feito por meio do e-Gestão, 
sendo que seu glossário, com conceito e fórmulas segue no anexo 
4. 

A 3ª Vara do Trabalho de Joinville, considerando o período 
de janeiro a dezembro de 2017, apresentou o IGEST de 0,4982, que 
indica que a Unidade está na 38ª colocação na Região, e 15ª no 
seu porte, de 24 Varas do Trabalho. 

No quadro abaixo, identificam-se as variáveis que compõem 
o IGEST.  

Tipo Acervo Celeridade Produtividade 
Taxa de 

Congestionamento 
Força de 
Trabalho 

Índice 0,4300 0,5133 0,4575 0,5961 0,4952 
Colocação 41º 42º 22º 47º 34º 

Fonte: e-Gestão/IGEST 

 
Analisando o IGEST, identificou-se que a Unidade 

Judiciária está entre os 25% com o menor desempenho do Estado no 
mesoindicador “taxa de congestionamento”. 

São demonstrados abaixo os dados relativos a cada 
mesoindicador: 
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Mesoindicador Acervo 

Tipo 
Idade média do 
pend. de julg. 

Pendentes 
Taxa de Conclusos 
com o prazo vencido 

Valor 0,49 3.779 0 
Índice 0,6076 0,6194 0,0000 

Analisando o mesoindicador “acervo”, verifica-se que a 
Unidade obteve valor alto no indicador “idade média do pendente 
de julgamento”, que identifica que a Vara do Trabalho possui 
muitos processos antigos pendentes de julgamento. Outro indicador 
que obteve valor alto foi o “pendentes”, que indica que a Unidade 
possui 3.779 processos pendentes de baixa nas fases de 
conhecimento, liquidação e execução. 

 

Mesoindicador Celeridade (em dias) 

Tipo 
Pzo. médio 
conhecimento 

Pzo. médio 
liquidação 

Pzo. médio 
execução 

Valor 348,97 73,14 325,33 
Índice 0,6084 0,3110 0,3905 

Quanto ao indicador “celeridade”, que mede o prazo que o 
processo tramita em cada fase, em dias, a 3ª Vara de Joinville 
obteve índice elevado na fase de conhecimento, demorando em média 
349 dias para o processo deixar esta fase. Com relação ao prazo 
médio das fases de liquidação e execução, a Unidade está com 
prazos relativamente bons, dentro da média do Estado. 

 

Mesoindicador Produtividade (%) 

Tipo 
Taxa de 

conciliação 
Taxa de solução Taxa de execução 

Valor 45,44 98,85 97,67 
Índice 0,4982 0,5163 0,3384 

Em relação ao mesoindicador “produtividade”, a Unidade 
obteve o seu melhor índice, estando em 22ª no Estado.  

 

Mesoindicador Congestionamento (%) 
Tipo Em conhecimento Em execução 
Valor 48,60 73,57 
Índice 0,5965 0,5957 

Também com relação às taxas de congestionamento nas fases 
de conhecimento e execução, a 3ª Vara de Joinville obteve índices 
dentro da média do Estado, com 48,6% e 73,57% de taxa de 
congestionamento, respectivamente, na fase de conhecimento e 
execução. 

 

Mesoindicador Força de trabalho 

Tipo 
Produtividade 
por servidor 

Pendentes por 
servidor 

Valor 228,42 309,83 
Índice 0,3791 0,6093 

A força de trabalho indica a quantidade de processos 
baixados por servidor (produtividade por servidor) e pendentes 
por servidor. Apesar de a quantidade de processos baixados por 
servidor demonstrar um bom desempenho, a quantidade de processos 
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pendentes por servidor é alta. 

 

3 DETERMINAÇÕES 
 

Considerando o disposto no art. 137 do Provimento CR n 
01/2017, que dispõe que: 

Ao término da correição será elaborado 
relatório circunstanciado dos fatos 
constatados, concluindo-se pela regularidade 
do serviço naquela Unidade, pela concessão 
de prazo para saneamento de irregularidades 
observadas, ou ainda pela necessidade de 
instauração de procedimento disciplinar para 
apuração de falhas graves constatadas.  

Considerando, ainda, os deveres do magistrado com o 
princípio da razoável duração do processo, conforme art. 139, II 
do CPC e do art. 35 da LOMAN, especialmente seus incisos II e 
III, o Ex.mo Desembargador do Trabalho-Corregedor determinou: 

a) Que os Ex.mos Juízes da 3ª Vara de Joinville, quando 
estiverem atuando dois magistrados, reformulem a pauta e 
antecipem as audiências a partir de 1º de julho de 2018, para que 
a pauta semanal esteja preenchida com no mínimo 15 iniciais, 40 
instruções ou Unas; 

b) Que em havendo dois magistrados atuando, 
necessariamente deverá ser adotado este procedimento na pauta ou 
outro assemelhado, de forma a permitir uma redução de processos 
pendentes de julgamento, visto que o número de ações atualmente 
em pauta é inferior ou igual à algumas Unidades com apenas um 
magistrado atuando. Esta ressalva, alinhada com um esboço de 
planejamento estratégico, pretende melhorar índices de 
congestionamento na fase de conhecimento para, no próximo ano, a 
Unidade possa se debruçar com afinco na melhora da taxa de 
congestionamento em execução. 

c) Que os Ex.mos Juízes realizem pautões de conciliação, 
tendo em vista os excelentes resultados verificados em outras 
Unidades que adotam tal prática. 

d) Que a contadoria inicie a utilização do PJe-Calc, 
orientando os peritos externos a se familiarizarem com a 
ferramenta, inclusive sobre a facilidade de importação dos 
cartões ponto (.xls, .csv), para cálculo das horas extras. 

e) Que a Secretaria envide os maiores esforços para a 
conversão do maior número de processos físicos possíveis em PJe, 
por meio do CLEC, utilizando-se da Recomendação nº 01/2018 da 
Corregedoria Regional, além de somente iniciar a liquidação ou a 
execução no PJe. 

f) Que os Ex.mos Juízes adotem portaria ou ordem de 
serviço para que atos sejam realizados pela Secretaria sem 
necessidade de despacho. 
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g) O cumprimento das determinações acima será verificado 
por ocasião da Inspeção Correcional Ordinária a ser realizada na 
3ª Vara do Trabalho de Joinville no segundo semestre de 2018. 

 
4 ENCERRAMENTO  

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e 

dezoito foi encerrada a inspeção correcional extraordinária, 
tendo sido disponibilizada a presente ata no PROAD nº 4161/2018 
em oito de junho de dois mil e dezoito, tendo a Magistrada o 
prazo de 10 (dez) dias, para manifestar-se em um único ato, sendo 
consideradas preclusas quaisquer manifestações ou complementações 
posteriores. Eventual retificação constará no referido PROAD e 
na página da Corregedoria no sítio eletrônico deste Regional. 
Esta ata vai assinada eletronicamente pelo Ex.mo Desembargador-
Corregedor José Ernesto Manzi e por mim, Cesar Augusto Bedin, 
Secretário da Corregedoria, que a lavrei. 

Equipe da Corregedoria: Cesar Augusto Bedin, Geison 
Alfredo Arisi, Iran Edson de Castro e Zélio dos Santos, em 
trânsito, e Natália da Costa, Eduardo de Miranda Ribeiro 
Quintiere, Elise Haas de Abreu, Roberto Ortiz e Suzi Gonçalves 
da Silva Silveira, que integram a equipe fixa. 

 

JOSÉ ERNESTO MANZI 
Desembargador do Trabalho-Corregedor 

 
 

CESAR AUGUSTO BEDIN 
Secretário da Corregedoria 
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ANEXO 1 
CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES ENVIADAS EM 06-4-2018 

 

Em 07-3-2018 havia 1.222 processos na tarefa “Aguardando audiência”. 

Além dos já incluídos em pauta, há outros 79 fora de pauta e a pauta 
mais distante está para 617 dias. Em análise às pautas foi constatado que são 
realizadas de segunda a quinta-feira, sempre em turno único, seja matutino ou 
vespertino e, por conseguinte, em número insuficiente à conformação de pauta 
contida no art. 34 do Provimento CR 01/2017. DETERMINO: 

- a adoção de pauta dupla com no mínimo 36 iniciais, 40 instruções 
ou unas por semana, distribuídos conforme organização da Secretaria, mas com 
sugestão de divisão deste total em pautas matutina e vespertina com o comando 
de um juiz em cada período do dia. 

- que atingindo a conformação da pauta de iniciais nos termos do 
art. 34 do Provimento CR 01/2017 (trinta dias), porquanto, atualmente, 
ultrapassa pouco o limite (57 dias), se comparada com as demais, aliada a 
determinação de inclusão de maior número de audiências, MANTENHAM-SE as pautas 
duplas com prioridade as audiências de instrução e unas, porquanto a 
conformação demandará mais prazo que as iniciais, haja vista estarem distante 
617 dias (14-11-2019) e 34 dias (09-04-2018), respectivamente, até que o limite 
estabelecido no art. 34 sejam alcançados. 

Em 16-04-2018 foi verificado o não cumprimento da determinação, que foi revista 
na data da correição, conforme item 3 da ata. 

 

- a fim de evitar que processos incluídos em pauta de instrução sejam 
adiados por conta de testemunhas que não comparecem, quando convidadas 
oralmente, SEJA adotado pelos Magistrados o art. 21 do Provimento CR 
01/2017 na íntegra, haja vista o imenso prejuízo que a parte reclamante 
terá se ocorrer o adiamento da audiência após uma espera de mais de 617 
dias. 
Em 20-04-2018, a recomendação ainda não havia sido cumprida, conforme 
se verifica nas atas dos processos RTOrd 0001671-23.2017.5.12.0028 e 
RTOrd 0001705-95.2017.5.12.0028. 
 
- a adoção do § 2º do art. 40 do provimento CR 01/2017, a fim de evitar 
que audiências de prosseguimento sejam adiadas em eventual inclusão de 
processos em pauta breve, quando do cumprimento da determinação de 
inclusão de mais processos em pautas duplas. 

Em 20-04-2018, ainda não haveria tempo hábil para a implementação 
desta recomendação.  

 
Em 07-3-2018 havia 54 processos aguardando laudo pericial. Destes 09 

estão fora de pauta. Considerando que as perícias são realizadas na média de 
60 dias e a pauta de prosseguimento está para mais de 600 dias, não faz sentido 
deixar processos fora de pauta para realização de perícias. Pelo que, 
DETERMINO: 

- o cumprimento do art. 40 do Provimento CR 01/2017, bem como a 
inclusão em pauta de todos os processos, no prazo de cinco dias. 

Em 20-04-2018, em que pese os 3 processos fora de pauta nesta tarefa, 
constatei que a determinação havia sido cumprida. 

 

Em 02-3-2018 havia 2 processos na tarefa Concluso ao magistrado - 
Exec”, sendo o mais antigo, desde 27-02-2018. Pelo que, DETERMINO: 

- o imediato encaminhamento dos processos para a tarefa “Minutar”, 
haja vista ser esta a tarefa correta para contagem de prazo. ATENTE o 
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Magistrado e a Secretaria para o disposto no § 2º do art. 41 e § 3º do art. 
60, ambos do Provimento CR 01/2017. 

Em 20-04-2018, constatei que a determinação havia sido cumprida. 

 

Em 07-3-2018 havia 162 processos na tarefa “Cumprimento de 
providências” e 144 na de “Cumprimento de providências (execução)”. Analisando 
alguns processos desta tarefa na fase de conhecimento, verifiquei que alguns 
não receberam o encaminhamento correto, porquanto não foram incluídos em pauta 
nos termos do comando judicial, a exemplo dos processos: RTOrd 0001662-
95.2016.5.12.0028 e RTOrd 0001960-87.2016.5.12.0028. Pelo que, DETERMINO: 

- que a Secretaria inclua os referidos processos em pauta breve e 
revise a tarefa alimentando corretamente o GIGS, se for o caso, ou encaminhe 
os processos cujas providências já foram cumpridas para a tarefa correta, a 
fim de evitar atrasos desnecessários como o ora constatado. 

Em 20-04-2018, constatei que ainda havia processos que ser 
encaminhados para tarefa específica, a exemplo da RTOrd 0001812-
76.2016.5.12.0028 (aguarda cumprimento de acordo), RTOrd 0001444-
33.2017.5.12.0028 (aguarda laudo pericial) e RTOrd 0000089-51.2018.5.12.0028 
(aguarda audiência).  

 

SAP1/PROVI 
 

Com relação aos processos aptos de conversão para CLEC, verificou-
se após análise do relatório encaminhado pela Estatística do Tribunal, que 
existem 925 processos sem pendências estatísticas. Segundo o Proad nº 
4.354/2017, de julho/2017 a janeiro/2018, a Unidade migrou apenas 16 processos 
para o PJe. DETERMINO: 

- que sejam envidados esforços para efetivar o cadastro de processos 
físicos no PJe por meio do CLEC. 
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ANEXO 2 
PAUTA DE AUDIÊNCIAS 

 

MAIO - marcadas 
 

Dia Matutino Vespertino 

Quinta 03/05 5 iniciais 
4 Unas 
3 instruções  

- 

Segunda 07/05 - 7 iniciais 
4 instruções 
1 vaga de instrução 
1 encerramento 

Terça 08/05 5 iniciais 
3 Unas 
3 instruções 

- 

Quarta 09/05 5 iniciais 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 
1 encerramento 

3 inquirições 

Quinta 10/05 5 iniciais 
3 Unas 
3 instruções 

- 

Segunda 14/05 - 7 iniciais 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 
1 encerramento 

Terça 15/05 5 iniciais 
3 Unas 
3 Instruções 

- 
 

Quarta 16/05 5 iniciais 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

4 inquirições 
 

Quinta 17/05 6 iniciais 
1 Una 
4 Instruções 
1 vaga de instrução 

- 
 

Segunda 21/05 - 8 iniciais 
2 Una 
3 instruções 

Terça 22/05 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 
2 encerramentos 

- 
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Quarta 23/05 3 iniciais 
2 vagas de inicial 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

4 inquirições 

Quinta 24/05 5 vagas de inicial 
4 Unas 
3 Instruções 

- 

Segunda 28/05 - 1 Inicial 
3 vagas de inicial 
3 Unas 
3 instruções 
2 encerramentos 

Terça 29/05 5 vagas de inicial 
3 Una 
3 instruções 
1 vaga de instrução 
1 encerramento 

1 instrução 
1 inquirição 
 

Quarta 30/05 1 inicial 
4 vagas de inicial 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

- 
 

TOTAL 40 iniciais 
16 vagas de inicial 
25 Unas 
42 instruções 
8 vagas de instrução 
4 encerramentos 

23 iniciais 
3 vagas de inicial 
6 Unas 
15 instruções 
2 vagas de instrução 
12 inquirições 
4 encerramentos 

 

JUNHO - marcadas 

 

Dia Matutino Vespertino 

Segunda 04/06 - 3 iniciais 
2 vagas de inicial 
2 Unas 
3 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 05/06 5 vagas de inicial 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

2 Unas 
3 instruções 

Quarta 06/06 5 vagas de inicial 
1 Una 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

1 instrução 

Quinta 07/06 5 vagas de inicial 
3 Unas 

3 instruções 
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3 instruções 
1 encerramento 

Segunda 11/06 - 3 iniciais 
2 vagas de inicial 
3 Unas 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 12/06 5 vagas de inicial 
3 Unas 
3 instruções 

- 

Segunda 18/06 - 2 iniciais 
2 vagas de inicial 
 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 
3 encerramentos 

Terça 19/06 5 vagas de inicial 
2 Unas 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

- 

Quarta 20/06 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 
1 encerramento 

- 

Quinta 21/06 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Segunda 25/06 - 5 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 
2 encerramentos 

Terça 26/06 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 
1 encerramento 

1 inquirição 

Quarta 27/06 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quinta 28/06 2 iniciais 
3 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 
2 encerramentos 

- 

TOTAL 2 iniciais 
48 vagas de inicial 
10 Unas 
34 instruções 
17 vagas de instrução 

8 iniciais 
11 vagas de inicial 
8 Una 
21 instruções 
5 vagas de instrução 
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4 encerramentos 1 inquirição 
5 encerramentos 

 

JULHO - marcadas 
 

Dia Matutino Vespertino 

Segunda 02/07 - 5 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 03/07 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quarta 04/07 1 inicial 
4 vagas de inicial 
1 Una 
3 instruções 
2 vaga de instrução 

2 instruções 
1 inquirição 

Quinta 05/07 5 vagas de inicial 
4 instruções 
3 vagas de instrução 

3 inquirições 

Segunda 09/07 - 3 vagas de inicial 
2 Unas 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 10/07 5 vagas de inicial 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

- 

Quarta 11/07 5 vagas de inicial 
1 Una 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

- 

Quinta 12/07 3 vagas de inicial 
4 Unas 
3 instruções 
1 vaga de instrução 

4 Unas 

Segunda 16/07 - 1 inicial 
3 vagas de inicial 
2 Unas 
3 instruções 

Terça 17/07 3 vagas de inicial 
3 Unas 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

3 instruções 
1 Una 

Quarta 18/07 3 vagas de inicial 
3 Unas 
4 instruções 

3 instruções 
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1 vaga de instrução 

Quinta 19/07 3 vagas de inicial 
2 Unas 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

3 instruções 
1 Una 

Segunda 23/07  4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 24/07 3 vagas de inicial 
3 Unas 
5 instruções 
1 vaga de instrução 

4 instruções 

Quarta 25/07 5 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

2 Unas 
1 inquirição 

Quinta 26/07 5 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

2 Unas 
1 inquirição 

Segunda 30/07 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 31/07 5 vagas de inicial 
5 instruções 
1 vaga de instrução 
1 encerramento 

4 Unas 

TOTAL 1 inicial 
54 vagas de inicial 
18 Unas 
51 instruções 
19 vagas de instrução 
1 encerramentos 

1 inicial 
19 vagas de inicial 
18 Una 
35 instruções 
6 vagas de instrução 
3 inquirições 

 

AGOSTO - marcadas 

 

Dia Matutino Vespertino 

Quarta 01/08 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

4 Unas 

Quinta 02/08 1 inicial 
4 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Segunda 06/08 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 07/08 5 vagas de inicial 4 instruções 
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4 instruções 
2 vagas de instrução 

Quarta 08/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vaga de instrução 

1 instrução 

Quinta 09/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

3 instruções 

Segunda 13/08 - 5 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 14/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vaga de instrução 

- 

Quarta 15/08 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quinta 16/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

1 instrução 

Segunda 20/08 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 21/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

2 instruções 

Quarta 22/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 23/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

2 instruções 

Segunda 27/08 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução  

Terça 28/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vaga de instrução 

- 

Quarta 29/08 5 vagas de inicial 
2 instruções 
4 vagas de instrução 

- 

Quinta 30/08 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 
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TOTAL 1 inicial 
69 vagas de inicial 
45 instruções 
39 vagas de instrução 

Nenhuma inicial 
17 vagas de inicial 
4 Unas 
28 instruções 
5 vagas de instrução 

 

SETEMBRO - marcadas 

 

Dia Matutino Vespertino 

Segunda 03/09 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 04/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

2 instruções 

Quarta 05/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 06/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Segunda 10/09 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 11/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quarta 12/09 5 vagas de inicial 
4 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 13/09 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Segunda 17/09 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
4 vagas de instrução 

Terça 18/09 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quarta 19/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 20/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 
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Segunda 24/09 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vaga de instrução 

Terça 25/09 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quarta 26/09 5 vagas de inicial 
5 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quinta 27/09 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

TOTAL Nenhuma inicial 
65 vagas de inicial 
42 instruções 
32 vagas de instrução 

Nenhuma inicial 
16 vagas de inicial 
15 instruções 
9 vagas de instrução 

 

OUTUBRO - marcadas 
 

Dia Matutino Vespertino 

Segunda 01/10 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 02/10 5 vagas de inicial 
4 instruções 
02 vagas para instrução 

- 

Quarta 03/10 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quinta 04/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Segunda 08/10 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 09/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quarta 10/10 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quinta 11/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Segunda 15/10 - 4 vagas de inicial 
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3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 16/10 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

3 instruções 

Quarta 17/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 18/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

1 instrução 

Segunda 22/10 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 23/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

1 instrução 

Quarta 24/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 25/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

2 instruções 

Segunda 29/10 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 30/10 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

1 instrução 

Quarta 31/10 05 vagas de inicial 
3 instruções 
03 vagas de instrução 

- 

TOTAL Nenhuma inicial 
70 vagas de inicial 
46 instruções 
38 vagas de instrução 

Nenhuma inicial 
20 vagas de inicial 
25 instruções 
8 vagas de instrução 

 

NOVEMBRO - marcadas 

Dia Matutino Vespertino 

Segunda 05/11 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 06/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 
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Quarta 07/11 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Quinta 08/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Segunda 12/11 - 4 vagas de inicial 
3 instruções 
2 vagas de instrução 

Terça 13/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

2 instruções 

Quarta 14/11 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Segunda 19/11 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 20/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quarta 21/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quinta 22/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Segunda 26/11 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 27/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

- 

Quarta 28/11 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

3 instruções 

Quinta 29/11 5 vagas de inicial 
4 instruções 
2 vagas de instrução 

2 instruções 
 

TOTAL Nenhuma inicial 
55 vagas de inicial 
41 instruções 
24 vagas de instrução 

Nenhuma inicial 
16 vagas de inicial 
21 instruções 
6 vagas de instrução 

 

DEZEMBRO - marcadas 
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Dia Matutino Vespertino 

Segunda 03/12 - 4 vagas de inicial 
2 vaga de instrução 
3 instruções 

Terça 04/12 5 vagas de inicial 
3 vagas de instrução 
3 instruções 

3 instruções 

Quarta 05/12 5 vagas de inicial 
4 vagas de instrução 
2 instruções 

4 instruções 

Quinta 06/12 5 vagas de inicial 
2 vagas de instrução 
4 instruções 

- 

Segunda 10/12 - 4 vagas de inicial 
4 instruções 
1 vaga de instrução 

Terça 11/12 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

1 instrução 

Quarta 12/12 5 vagas de inicial 
2 instruções 
4 vagas de instrução 

- 

Quinta 13/12 5 vagas de inicial 
3 instruções 
3 vagas de instrução 

- 

Segunda 17/12 - 4 vagas de inicial 
5 vagas de instrução 

Terça 18/12 5 vagas de inicial 
6 vagas de instrução 

- 

Quarta 19/12 5 vagas de inicial 
6 vagas de instrução 

- 

TOTAL Nenhuma inicial 
40 vagas de inicial 
17 instruções 
31 vagas de instrução 

Nenhuma inicial 
12 vagas de inicial 
15 instruções 
8 vagas de instrução 
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