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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015 – ALTERAÇÃO 004 

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

Dispõe sobre alterações em itens do Edital nº 
001/2015 do concurso público para a outorga de 
delegação de serviços notariais e registrais, pelo 
Poder Judiciário do Estado do Pará, decorrentes de 
ajustes no cronograma de atividades.  

O Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Estrado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, cumprindo o que determina o § 3º do artigo nº 236 da 
Constituição Federal, torna pública para conhecimento de todos os interessados, as alterações em itens do 
Edital 001/2015, do concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais, pelo 
Poder Judiciário do Estado do Pará, decorrentes de ajustes no cronograma de atividades, como segue: 

1. O item 11.2 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

11.2. Participarão da prova oral os candidatos que tiverem aprovada sua participação, conforme ato 
de convocação disponibilizado através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 
3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 21 de outubro de 2016, após o encerramento da 
etapa de análise da documentação.  

 
2. O item 12.1 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

12.1. Os candidatos convocados à Prova Oral serão convocados a fazer a entrega dos documentos 
pertinentes à Prova de Títulos, os quais deverão ser encaminhados via SEDEX para o IESES, com 
postagem no período de quarta-feira, 16 de novembro de 2016 a sexta-feira, 02 de dezembro de 
2016.  

 
3. O item 14.9 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

14.9 A avaliação da prova oral, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho será 
disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas 
de quarta-feira, 11 de janeiro de 2017. 

 
4. O item 14.9.3 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

14.9.3. A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.9.1 será disponibilizada através da 
internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de segunda-feira, 30 de 
janeiro de 2017. 

 
5. O item 14.10 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

14.10. A avaliação da prova de títulos, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho 
será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) 
horas de quarta-feira, 11 de janeiro de 2017. 

 
6. O item 14.10.2 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

14.10.2. A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.10.1 será disponibilizada através da 
internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de segunda-feira, 30 de 
janeiro de 2017. 
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7. O item 14.11 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

14.11. As médias finais dos candidatos e as classificações dos aprovados, expressas no Boletim 
Individual de Desempenho serão disponibilizadas através da internet, nos endereços indicados no 
item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. 

 
8. O item 14.12 do Edital 001/2015 passa a ter a seguinte redação:  
 

14.12. A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.11.1 será disponibilizada através da 
internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 17 de 
fevereiro de 2017. 
 

9. Ratificam-se os demais itens e anexos ao Edital e das alterações 001, 003 e 003. 
 

Belém (PA), 7 de outubro de 2016. 
 

 
 
Desembargador Constantino Augusto Guerreiro 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  
 
 


