
 
 

 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

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

 
AVISO TJ Nº 140/2012 

 
 

ALTERAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL  
DO CONCURSO (CRONOGRAMA), PUBLICADO EM 27/04/2012 

 
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 de acordo com o respectivo Edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico, de 
27/04/2012, e, ainda, considerando a existência de alguns dias feriados no mês de 
novembro e a grande importância do cuidado e da profundidade no exame e na 
correção das Provas Escritas e Práticas, conforme consignado no item IV da Ata 
da 7ª reunião da Comissão do Concurso, publicada no D.J.E. de 21/11/2012 
RESOLVE: 
 
I – TORNAR PÚBLICAS as modificações do Anexo I do Edital do Concurso 
Público (cronograma), através do Anexo deste Aviso. 
 
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2012. 
 

 
Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES 

Presidente da Comissão do Concurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO 
DATAS EVENTOS 

05/12/12 
Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da Lista de candidatos habilitados e 
inabilitados na Prova Escrita e Prática, do Aviso de Convocação para o sorteio que 
definirá a ordem de argüição da Prova Oral, e de Aviso de Convocação para 
apresentação de documentos e realização de exames médicos 

07/12/12 Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro das Normas da Prova Oral 
14/12/12 Realização do sorteio para definição da ordem de arguição da Prova Oral 

07/01/13 a 
21/01/13 

Prazo para apresentação ao TJ dos documentos, certidões, fotos, currículos e fontes de 
referência (via correio ou pessoalmente) 

Início em  
07/01/13 Realização dos Exames Médicos pelo TJ 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro de Aviso de Convocação para 
realização do Exame de Personalidade 

A definir Aplicação do Exame de Personalidade para os critérios de Admissão e de Remoção 
A definir Publicação do Aviso de Convocação para Prova Oral 
A definir Aplicação da Prova Oral para os critérios de Admissão e de Remoção 
A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da Lista de habilitados e inabilitados na 

Prova Oral 

A definir 
Prazo para recurso ao Conselho da Magistratura, através de link disponibilizado no site 
da Cetro, do Resultado Preliminar da Prova Oral, desde que se refiram à classificação e 
versem exclusivamente sobre questão de legalidade 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do Resultado da Prova Oral, e de Aviso 
de Convocação para envio dos Títulos 

A definir Período de envio dos títulos à Cetro (via correio), bem como da comprovação do 
exercício da função de jurado 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado preliminar do Exame de 
Títulos 

A definir Período recursal do resultado preliminar do Exame de Títulos 
A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado final do Exame de Títulos, 

e do resultado preliminar do resultado final 
A definir Período recursal do resultado preliminar de classificação, desde que se refira a erro de 

calculo das notas ou a algum critério de desempate 

A definir 
Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado do recurso quanto ao erro 
de cálculo das notas ou a algum critério de desempate do Resultado Preliminar do 
concurso 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado final do Concurso Público 
(pós-recursos) 
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