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Olá, concurseiros! Como estão?  

Os concursos da área de Tribunais Regionais do Trabalho são bastante concorridos, 

principalmente pela qualidade dos cargos, com salários e condições de trabalho bastante 

interessantes para quem está nesta caminhada rumo à aprovação. 

É  o órgão que compõe a Justiça do Trabalho no Brasil, juntamente com as Varas do 

Trabalho e com o Tribunal Superior do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho está 

prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Vejamos: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432) 

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo 

e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, 

e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado 

envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 

disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 

órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004) 

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 

acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 



 

 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos 

respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer 

normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de 

proteção ao trabalho. 

(Revogado) 

§ 3º Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais 

previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que 

proferir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(Revogado) 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 

às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo 

a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de 

proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADI n º 3423) (Vide ADI n º 3423) (Vide ADI 

n º 3423) (Vide ADI n º 3431) (Vide ADI n º 3432) (Vide ADI n º 3520) (Vide ADIN 3392) 

(Vide ADIN 3432) 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse 

público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à 

Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 2004) (Vide ADI n º 3423) (Vide ADI n º 3431) (Vide ADI n º 3520) (Vide ADIN 3392) 

(Vide ADIN 3432) 

São, ao todo, 24 (vinte e quatro) Tribunais Regionais, que estão distribuídos pelo território 

nacional. Portanto, sua área de jurisdição normalmente corresponde aos limites territoriais de 

cada estado-membro.  

As vagas são divididas entre os níveis médio, que engloba os participantes com ensino 

médio ou técnico, e superior, quais sejam, os candidatos com diploma de bacharel.  

Se você tem interesse na carreira, mas ainda possui dúvidas, confira nosso guia completo 

e convença-se em definitivo!  



 

 

Como funciona a carreira da área dos Tribunais 

Regionais do Trabalho? 

 

A carreira nos Tribunais Regionais do Trabalho compreende o serviço público de 

organização das atividades do estabelecimento judiciário trabalhista. Nesse contexto, a carreira 

está relacionada a gestão, organização de processos, e auxílio aos trabalhos exercidos na 

jurisdição. 

Os dois principais cargos, são, respectivamente, Técnico Judiciário do TRT e Analista 

Judiciário do TRT. Este último nas áreas judiciária e administrativa.  

O cargo de técnico judiciário exige apenas, ensino médio, com o devido certificado de 

conclusão do ensino médio ou curso técnico reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). É 

responsável por prestar apoio técnico e administrativo, arquivar documentos, efetuar tarefas 

de movimentação e guarda de processos, classificar e autuar processos, realizar estudos e 

pesquisas de rotina administrativa, redigir e conferir expedientes e atendimento ao público.  

Por sua vez, o cargo de Analista na área Judiciária exige formação superior em Direito 

e se responsabiliza pela produção das minutas de decisão, fornecer suporte técnico aos 

órgãos julgadores do tribunal, atualizar a base de dados, verificar prazos processuais e 

atendimento ao público. 

Ainda, há o cargo de Analista na área Administrativa. Para este, exige-se diploma de 

graduação em qualquer área de formação e suas função está ligada ao controle financeiro,  

realizando tarefas relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais, 

orçamentários e financeiros, de desenvolvimento organizacional, licitações e contratos, 

contadoria e auditoria. 

Um ponto atrativo da carreira é a qualidade de vida que o órgão oferece aos servidores. 

São 40h semanais, geralmente entre 11h e 18h ou 12h e 19h. No entanto, alguns setores são 

autorizados a trabalhar pela manhã. Além disso, o nomeado pode optar por trabalhar 7 horas 

diárias, sem pausa para o almoço. Nesse caso, ele reduz a jornada para 35h semanais. Vale 



 

 

lembrar que, atualmente, alguns TRTs permitem que seus servidores trabalhem de casa em 

alguns dias da semana. 

Outra característica bastante atrativa são os salários e os benefícios. Os servidores do 

TRT constumam conquistar benefícios como auxílio alimentação e bônus salarial pela evolução 

acadêmica – com cursos educacionais, doutorados e mestrados, por exemplo. Isso sem falar da 

estabilidade, já que, para haver exoneração do cargo, é preciso que uma infração muito grave 

seja cometida.   

 

❖ Como ingressar na carreira? 

 

O ingresso na carreira de técnico e analista judiciário do TRT se dá mediante aprovação 

em concurso público de provas e títulos. A prova costumar ter duas fases, uma com questões 

objetivas – de múltipla escolha –  e outra com questões discursivas e redação. É possível algumas 

variações conforme a disposição no edital e a organização específica do tribunal. 

 

Quais os pré-requisitos? 

 

Para exercer o cargo de Técnico Judiciário: 

 

Para o exercício do cargo de Analista Judiciário: Área Administrativa: 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

Graduação em Nível Superior em Qualquer Área 



 

 

Para o exercício do cargo de Analista Judiciário: Área Judiciária: 

 

Atribuições 

❖ Tribunais do Brasil 

A principal característica dos tribunais é que todos mexem com processos. Entretanto, 

cada um é responsável por determinada função essencial para a funcionalidade do país, 

seguindo uma hierarquia. Veja como funciona a distribuição de todos os órgãos da Justiça do 

Trabalho: 

 

❖ TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST) 

Sede: Brasília (DF). 

Jurisdição: território nacional. 

Principal função: uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira. 

 

❖ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) 

Sede: Existem 24 Regiões de Tribunais Regionais do Trabalho sediados, geralmente, 

em capitais. 

Jurisdição: estados da Região. 

Função: julgar as ações trabalhistas de suas Regiões 

Sede: há um TRT em cada estado, exceto o Estado de São Paulo que possui dois Tribunais 

Regionais do Trabalho: o da 2ª Região, sediado na capital do estado e o da 15ª Região, 

com sede em Campinas. 

 

Graduação em Nível Superior em Direito 



 

 

Remuneração 

A tabela de remuneração dos concursos da área dos tribunais regionais do trabalho 

pode ter uma variação sensível de acordo com órgão e o estado.  

❖ Técnico Judiciário 

A carreira dos Técnicos é dividida entre as Classes A, B e C, além de 13 Padrões. Quando 

nominado, ele começa na Classe A, Padrão 1. A partir daí ele tem uma progressão contínua, 

avançando um Padrão anualmente. A Classe só muda em caso de promoção. Ao fim da carreira, 

você deve estar na Classe C, 13º Padrão.  

Vejamos na tabela a média salarial do cargo de Técnico do Judiciário do TRT de acordo 

com cada Classe: 

 

Classe Padrão Remuneração 

C 13 R$ 11.398,39 

12 R$ 11.066,39 

11 R$ 10.744,07 

B 10 R$ 10.431,14 

9 R$ 10.127,31 

8 R$ 9.581,19 

7 R$ 9.302,12 

6 R$ 9.031,20 

A 5 R$ 8.768,15 

4 R$ 8.512,76 

3 R$ 8.053,70 



 

 

2 R$ 7.819,13 

1 R$ 7.591,37 

Além da remuneração atrativa, os Técnicos ainda contam com auxílio alimentação, plano 

de saúde e adicional por capacitação. Com o adicional, eles recebem 5% (cinco por cento) a 

mais caso conquistem o diploma de nível superior. Recebem também: 

• 12,5% para aqueles com mestrado ou doutorado; 

•  7,5% para aqueles com especializações; 

• 1% para aqueles com cursos profissionalizantes com carga horária de, no mínimo, 

120 horas. 

 

❖ Analista Judiciário  

A carreira dos Analistas é dividida entre as Classes A, B e C, além de 13 Padrões. Quando 

nominado, ele começa na Classe A, Padrão 1. A partir daí ele tem uma progressão contínua, 

avançando um Padrão anualmente. A Classe só muda em caso de promoção. Ao fim da carreira, 

você deve estar na Classe C, 13º Padrão. 

Vejamos na tabela a média salarial do cargo de Analista de área jurídica de acordo com 

cada Classe: 

Classe Padrão Remuneração 

C 13 R$ 18.701,52 

12 R$ 18.156,82 

11 R$ 17.627,98 

B 10 R$ 17.114,55 

9 R$ 16.616,06 

8 R$ 15.720,02 

7 R$ 15.262,13 



 

 

6 R$ 14.817,63 

A 5 R$ 14.386,04 

4 R$ 13.967,04 

3 R$ 13.213,83 

2 R$ 12.828,96 

1 R$ 12.455,30 

 

Além da remuneração atrativa, os Analistas ainda contam com adicional por capacitação. 

Dessa forma, além do salário, auxilio alimentação e plano de saúde, eles recebem: 

• 12,5% a mais para aqueles com doutorado; 

• 10% a mais para aqueles com mestrado; 

• 7,5% a mais para aqueles com especializações; 

• 1% a mais para aqueles com cursos profissionalizantes com carga horária de, no mínimo, 

120 horas. 

Como é a prova? 

O ingresso na carreira dar-se-á mediante aprovação prévia em concurso público de provas 

e títulos. Do regulamento do concurso constarão os programas das disciplinas sobre as quais 

versarão as provas. O certame, geralmente, é composto de duas etapas:  

 

 

 

 

 

Fases do concurso 

Prova Objetiva Prova 

Discursiva 



 

 

O candidato deve estar a par do edital do certame que pretende prestar, para estar 

preparado para todas as etapas, conhecendo suas exigências específicas e adaptando seus 

estudos a elas. 

Os concursos para as carreiras tribunais regionais do trabalho costumam ser bastante 

tranquilos em relação a outras carreiras. A seleção se dá em 2 etapas, sendo elas: uma prova 

objetiva, e uma prova discursiva, sendo geralmente cobrada uma redação.  

➢ Fase objetiva 

A fase objetiva consiste na resolução de questões múltipla escolha ou certo/errado, a 

depender da banca. Geralmente, cobra maior conhecimento da interpretação legal e 

jurisprudencial. 

É uma etapa que exige do candidato a capacidade de raciocínio e interpretação. Aqui, a 

resolução de questões é fundamental para conhecer o perfil da banca, os assuntos objetivamente 

mais cobrados, etc. 

Ademais, a resolução de simulados, no exato perfil da avaliação, permite ao concurseiro 

um autoconhecimento importante na jornada de preparação. A partir dela, o candidato pode 

identificar as disciplinas que possui maior e menor aptidão e facilidade, redistribuindo o tempo 

de estudos de acordo com isso. 

Outrossim, o concurseiro pode administrar o tempo necessário para a resolução da prova, 

de forma a não ser surpreendido no dia da avaliação. 

A média do número de questões nas provas objetivas, são entre 50 e 70 questões.  

Todos os níveis vão cobrar língua portuguesa, raciocínio lógico e noções do direito do 

trabalho.  

Quanto às demais, cada cargo terá sua particularidade. Vejamos: 

 



 

 

❖ Técnico Judiciário 

 

• Noções de Direito Processual do Trabalho. 

• Noções de Direito Constitucional. 

• Noções de Direito Administrativo. 

• Noções de Administração. 

• Noções de Administração Pública. 

 

❖ Analista Judiciário – Área Administrativa 

 

• Noções de Direito Constitucional. 

• Noções de Direito Administrativo. 

• Noções de Administração. 

• Noções de Administração Pública. 

• Noções de Administração Orçamentária e Financeira. 

 

❖ Analista Judiciário – Área Jurídica 

 

• Noções de Direito Processual do Trabalho. 

• Direito Civil. 

• Direito Processual Civil. 

• Noções de Direito Empresarial. 

• Noções de Direito Previdenciário. 

• Noções de Direito Penal. 

• Noções de Direito Constitucional. 

• Noções de Direito Administrativo. 

 

 



 

 

➢ Fase discursiva 

Esta etapa exige do candidato uma boa escrita, de forma raciocinada e articulada. O 

conteúdo é afunilado e aprofundado, e a preparação para a prova é diferente da fase anterior. 

Avalia-se diferente habilidade, exigindo que o candidato aprenda a articular as ideias de 

forma clara e suficiente. Deve-se agregar aos conhecimentos adquiridos na preparação para a 

primeira fase, sabendo o que a banca costuma cobrar. 

Em regra essa etapa costuma ser uma redação relacionada a ao desempenho das atividades 

no tribunal. O nível de escrita e o uso padrão da língua portuguesa também são avaliados. 

Preparação 

A preparação para a carreira não possui fórmula exata. Não há um quantitativo de horas 

de estudo específico para a aprovação. Se o candidato trabalha e só possui 3h ou 4h para 

estudar, não deve desanimar. Desde que o tempo disponível para os estudos seja aproveitado 

de forma eficiente e assertiva, e em sua integralidade, certamente o candidato obterá êxito em 

seu objetivo. 

Durante a preparação, o candidato deve estar atento à importância da matéria para o 

certame e o próprio nível de conhecimento. É válido montar um cronograma de estudos 

condizente com a realidade pessoal e a disponibilidade de tempo para os estudos. 

O cronograma de estudos não deve negligenciar as disciplinas que se tem menor 

afinidade. O autoconhecimento na jornada de concursos públicos é fundamental para obter os 

melhores resultados. O candidato deve estar pronto para adaptar-se aos percalços do caminho 

quando percebe que determinado método não está trazendo o rendimento mais satisfatório. 

Para uma preparação eficiente, o candidato deve escolher materiais e autores atualizados 

e que se identifiquem com o concurso que se pretende prestar. Durante a preparação, é válido 

fazer o próprio material, caderno de estudos, passível de revisão em ocasião futura, momento 

em que o candidato também deve enxergar possíveis oportunidades de atualização. 



 

 

Ademais, como dito outrora, é importantíssimo resolver simulados e provas anteriores do 

certame, para entender o examinador, conhecer o perfil da banca, suas tendências de 

abordagem, as características da prova etc. 

As revisões são fundamentais e não devem ser menosprezadas. A repetição é uma das 

principais formas de consolidar o aprendizado. Além dos grifos, dos resumos próprios e do 

caderno de erros, há técnicas de estudos excelentes que podem auxiliar nas revisões, como: 

• A interrogação elaborativa, consistente na elaboração de perguntas e respostas; 

• A autoexplicação; 

• O estudo intercalado, materializado quando se varia o estudo das matérias durante a 

preparação; 

• O teste prático, que consiste na realização de simulados; e 

• A prática distributiva de conteúdo, distribuindo-os segundo os níveis de aprendizado. 

A revisão precisa ser feita com direcionamento e de forma condizente com cada candidato. 

O objetivo é otimizar o tempo, não ter reestudo. Deve-se revisitar o conteúdo de maneira 

simplificada e eficiente. Também é válido esclarecer que esse deve ser um processo periódico, 

para que se torne um hábito. 

Agora é com você! 

Por mais extenso que pareça o edital, por mais difícil que pareça acompanhar as inovações 

legislativas e jurisprudenciais, por mais invencíveis que possam parecer as bancas, não 

desanime! Como já dissemos em outras oportunidades, a aprovação é consequência lógica da 

dedicação e de uma preparação planejada. Conte conosco nessa jornada! 

O cers.com.br possui diversos cursos voltados para a carreira dos concursos de tribunais 

regionais do trabalho com aulas online completas, com todos as disciplinas que podem ser 

cobradas na certame, e que podem ser vitais para sua aprovação. 

Vamos juntos! 


