LIX CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES
DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ata de entrega das mídias digitais com as
questões formuladas pela Banca Examinadora, a
impressão dos cadernos e o fechamento do(s)
envelope(s).

Aos vinte e três (23) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018), às 9:00
(nove horas) horas, na sede da CETRO CONCURSOS PÚBLICOS, instituição organizadora do
LIX Concurso Público de provas e títulos para a outorga das delegações das atividades
notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, visando garantir o sigilo das provas,
reuniram-se a Juíza de Direito Doutora Ana Lucia Vieira do Carmo e o Juiz de Direito Doutor
Afonso Henrique Ferreira Barbosa representando a Comissão do Concurso e o Senhor
Archimedes Baccaro, Presidente da Cetro Concursos Públicos, para acompanhar a entrega
das mídias digitais com as questões formuladas pela Banca Examinadora, a impressão
dos cadernos e o fechamento do envelope, que foi

lacrado com a aposição das

assinaturas dos presentes: 1) Foram utilizados um único computador e uma única
impressora para a impressão de todas as provas; 2) Foram impressas 583 provas do
critério Admissão, sendo 50 provas reservas; 3) Foram impressas 95 provas do critério
remoção, sendo 10 provas reservas; 4) Foram impressas 10 provas ampliadas, sendo 4
provas reservas; 5) Todas as páginas com erro de impressão foram colocadas em
envelope próprio, lacrado e rubricado; 6) Após a impressão das provas os arquivos
foram apagados do computador, perante os membros da comissão, com a colocação
dos pendrives com as questões das provas em envelope próprio, lacrado e rubricado; 7)
Ficou definido que no dia das provas (25/11/2018), tanto o envelope lacrado contendo as
páginas das provas com erro de impressão quanto o envelope contendo os pendrives
serão apresentados aos demais integrantes da Comissão, e do que se lavrou a presente
ata. Encerrados os trabalhos às 15:00 horas. Nada mais havendo a ser tratado, eu Ana Lucia
Vieira do Carmo – Juíza de Direito, Secretária designada, lavrei a presente ata.

Doutora ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO
Juíza de Direito

Doutor AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA
Juiz de Direito

Senhor ARCHIMEDES BACCARO
Presidente da Cetro Concursos Públicos

