
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 

LIII CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES  
DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS  

 
AVISO TJ Nº 72/2013  

 
CONVOCA PARA A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, 

ELABORAÇÃO DAS MÉDIAS E IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS CUJAS  
PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS ESTÃO SOB NOVA CORREÇÃO; 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PRAZOS PARA VISTA E RECURSO E ESCLARECE OS 
PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

 
O Presidente da Comissão do LIII Concurso Público para a Outorga das Delegações 
das Atividades Notariais e/ou Registrais, no uso das suas atribuições e, ainda, de 
acordo com o respectivo Edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico, de 
27/04/2012, 
 
CONSIDERANDO a r. decisão proferida, em 11/06/2013, pelo Conselho Nacional de 
Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006864-
64.2012.2.00.0000; 
 
CONSIDERANDO a previsão informada pela CETRO CONCURSOS para o término 
da nova correção das Provas Escritas e Práticas, realizada conforme disposto no 
Aviso TJ nº 55/2013, publicado no DJE de 14/06/2013; 
 
CONSIDERANDO, ainda, os termos dos Avisos TJ nº 58/2013 e 66/2013, publicados 
no DJE de 01/07/2013 e 07/08/2013, respectivamente; 
 
CONSIDERANDO, por fim, a oportunidade de vista e de recurso quanto às Provas 
Escritas e Práticas que estão submetidas à nova correção; 
 
RESOLVE:  
 
I – CONVOCAR os interessados para a realização de Sessão Pública de abertura 
dos envelopes, elaboração das médias e identificação dos candidatos relativamente à 
recorreção da Prova Escrita e Prática, aplicada aos concorrentes pelo critério de 
Admissão, nos termos do Aviso TJ nº 55/2013, publicado no DJE de 14/06/2013. 
 
II – INFORMAR que a Sessão a que se refere o item anterior ocorrerá no dia 
09/10/2013, às 11 horas, na Av. Erasmo Braga nº 115, 7º andar, Lâmina I do Forum 
Central, no Auditório Desembargador José Navega Cretton. 
 
III – REITERAR que a nota final de cada candidato será obtida pela média das três 
notas conferidas pelos Examinadores e terá duas casas decimais, sendo 
desprezadas as frações remanescentes, se houver.  
 
IV – INFORMAR que será concedida aos candidatos abarcados nos Avisos TJ nº 
55/2013 e 58/2013, portanto, aqueles cujas provas estejam sendo recorrigidas, a 
oportunidade de vista e recurso, da seguinte forma: 
 



a) período de vista – desde o primeiro minuto do dia 15/10/2013 até às 23:59h do 
dia 16/10/2013; 
 
b) período de recurso - desde o primeiro minuto do dia 17/10/2013 até às 23:59h 
do dia 18/10/2013; 

 
V – INFORMAR que os candidatos que optarem pela interposição de recurso, 
conforme disposto no item anterior, deverão fazê-lo exclusivamente através do site da 
CETRO CONCURSOS, mediante login e senha, sendo desconsiderada qualquer 
outra forma de apresentação de impugnação, devendo, ainda, fundamentar suas 
razões de recurso num único formulário eletrônico, ainda que recorra de mais de uma 
questão.  
 
VI - INFORMAR que, uma vez enviado virtualmente o formulário de recurso 
preenchido pelo candidato, não mais lhe será permitido qualquer tipo de modificação 
ou o envio de novo recurso. 
 
VII - INFORMAR que não serão conhecidos os recursos que contenham qualquer tipo 
de identificação do candidato no formulário eletrônico. 
 
 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2013.  
 
 
 

Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES 
Presidente da Comissão do Concurso 

 


