
TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5953/2016 - Quarta-Feira, 20 de Abril de 2016

12

CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº  PA-OFI-2016/04039 ; DESIGNAR o servidor  ROBSON NAZARÉ DA SILVA ,
matrícula nº 79316, para exercer a função de Auxiliar de Secretaria, junto ao   Juizado Especial Criminal de Santarém - ULBRA  , durante o impedimento
do servidor Domingos de Ramos Pereira da Silva, matrícula nº 40290, no período de 02/05/2016 a 16/05/2016.

PORTARIA Nº1922/2016-GP.Belém, 19 de abril de 2016.

CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº  PA-OFI-2016/04039 ; DESIGNAR a servidora  SOLANGE SIQUEIRA DA
PENHA TANAKA , matrícula nº 103306, para exercer a função de Oficial de Justiça, junto ao Juizado Especial Criminal de Santarém - ULBRA, durante
as férias do servidor Eraldo Matias da Silva, matrícula 57487, no período de 02/05/2016 a 31/05/2016.

PORTARIA Nº1923/2016-GP.Belém, 19 de abril de 2016.

CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2016/04400; DESIGNAR a servidora ANA CARLA AVIZ ALVAREZ,
matrícula nº 104604, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria, REF-CJS-3, junto à Secretaria da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da
Capital, durante as férias da titular, Sra. Ana Daniela Ribeiro Teixeira, matrícula nº 50520, no período de 09/05/2016 a 23/05/2016.

PORTARIA Nº1924/2016-GP.Belém, 19 de abril de 2016.

CONSIDERANDO a decisão do C. Conselho da Magistratura, nos autos do processo nº  0002321-85.2016.8.14.0000,  Acórdão nº 158.169, publicado
no DJe edição de 18/04/2016; COLOCAR a servidora  HIEDA CHAGAS E SILVA, Analista Judiciário, matrícula nº 34088, lotada na Vara Agrária da
Região de Marabá, à DISPOSIÇÃO da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, Comarca da Capital, pelo prazo de 1 (um) ano, findo o período
deverá haver nova avaliação da Junta Médica.

PORTARIA Nº1925/2016-GP.Belém, 19 de abril de 2016.

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 140/2013-CJE, publicada no DJe nº 5287 de 19/06/2013; CONSIDERANDO o expediente protocolizado
neste Tribunal sob o nº PA-MEM-2016/08113; DESIGNAR a Senhora ALICE CARNEIRO MOTA SOARES, para desenvolver a função de Conciliador
Voluntário, junto à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Redenção, sem ônus para o Poder Judiciário do Estado do Pará, retroagindo seus
efeitos ao dia 12/04/2016.

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS - 2015

ATO 001/2016, de 18 de abril de 2016.

A Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Pará, constituída pela
Portaria n. 3523/2015-GP (DJ-e n. 5803, de 21/08/2015), alterada pelas Portaria n. 4887/2015 (DJ-e n. 5860, de 16/11/2015) e n. 811/2016-GP
(DJ-e n.º 5917, de 26/02/2016), no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO as deliberações havidas na 9ª Reunião Ordinária desta Comissão, ocorrida aos 15/04/2016, bem como as normas regentes
do certame, aberto pelo Edital n.º 001/2015.

RESOLVE:

Art.1º. Ante o transcurso in albis do prazo recursal , ratificar o inteiro da teor da Portaria 0012/2016 - IESES, de 28 de março de 2016,
tornando definitiva a convocação para a prova escrita e prática, publicada no DJ-e de 29/03/2016.

Art.2º. Ante as sucessivas consultas efetivadas via SAC do concurso,  ratificar o inteiro teor das informações gerais publicadas pelo IESES
na página oficial do concurso, acrescentando, no que tange às marcações nos materiais de consulta, permitidos pelo item 8.9 do Edital
n. 001/2015, que serão aceitas as feitas com marca-texto, caneta esferográfica (azul ou preta) ou lápis, "post-it" ou assemelhados,
desde que não configurem ou insinuem anotações; do contrário, o (s) material (is) de consulta não poderá (ão) ser utilizado (s), já que
o próprio item 8.9 veda o uso de legislação acompanhada de qualquer comentário e/ou anotação, bem como de jurisprudência e/ou
súmula. Outrossim, o subitem 8.9.1 veda a consulta de quaisquer anotações, dentre outras.

Art.3º. Ante as sucessivas consultas efetivadas via SAC do concurso,  esclarecer que, na aplicação das provas, serão cobradas as leis e
alterações de leis, que aos 31/08/2015 já estivessem em vigor, consoante expressa a exortação contida no Anexo IV do Edital n. 001/2015.
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Art.4º.  Exortar os senhores candidatos de que, na forma do item 8.4.2, o Documento de Confirmação da Convocação, com o local e
horário das provas escrita e prática, deverá ser retirado pelo candidato através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no
item 3.4.1, após as 18 (dezoito) horas de quinta-feira, 28 de abril de 2016.

Publique-se.

Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Presidente em exercício


