
 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

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

 
 

AVISO TJ Nº 48/2019 
 
 

NOVO CRONOGRAMA 

 
A Comissão do LIX 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 11/01/2017.  
 
CONSIDERANDO os termos da Ata da 16ª Reunião da Comissão do Concurso, realizada 

em 07 de junho de 2019. 
 
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICAS as modificações do Anexo I do Edital do Concurso Público 

(cronograma), através do Anexo deste Aviso. 
 
 
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.  
 
 
 

Doutora ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO 
         Juíza de Direito 

 
 
 

      Doutor AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA 

       Juiz de Direito 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I   

 
CRONOGRAMA 

 

DATAS EVENTOS  

25/06/2019 Realização de Sessão Pública de abertura dos envelopes, elaboração das médias 
e identificação dos candidatos que prestaram a Prova Escrita e Prática no critério 
de Remoção.  
 

27/06/2019 Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da Ata da Sessão Pública de 
abertura dos envelopes, elaboração das médias e identificação dos candidatos 
que prestaram a Prova Escrita e Prática no critério de Remoção.  
 

01/07/2019 Republicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita e Prática no critério de 
Remoção.  
 

02 e 
03/07/2019 

Período de vista da Prova Escrita e Prática e do espelho de correção para os 
candidatos inscritos pelo critério de Remoção. 
 

04 e 
05/07/2019 

Prazo para recurso contra o conteúdo das questões e/ou à resposta da Prova 
Escrita e Prática para os candidatos inscritos pelo critério de Remoção. 
 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado dos recursos e da 
lista definitiva de candidatos habilitados e inabilitados na Prova Escrita e Prática.  

A definir Publicação no D.J.E. e divulgação no site da Cetro das Normas da Prova Oral.  

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do Avisos de Convocação para o 
sorteio que definirá a ordem de arguição da Prova Oral e do Aviso de Convocação 
para apresentação de documentos e realização de exames médicos.  

A definir Realização do sorteio para definição da ordem de arguição da Prova Oral.  

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

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado do sorteio da ordem 
de arguição da Prova Oral.  

A definir Realização dos Exames Médicos pelo TJ.  

A definir Publicação e divulgação no site da Cetro da convocação dos candidatos 
habilitados à Prova Oral para a realização dos Exames de Personalidade.  

A definir Aplicação dos Exames de Personalidade.  

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro dos candidatos que não 
realizaram os Exames de Personalidade  

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do Aviso de Convocação para a 
Prova Oral.  

A definir Aplicação da Prova Oral.  

A definir Realização de Sessão Pública para abertura dos envelopes com as notas 
atribuídas pela Banca Examinadora aos candidatos que prestaram as Provas 
Orais nos critérios de Admissão e Remoção.  

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da Ata da Sessão Pública para 
abertura dos envelopes com as notas atribuídas pela Banca Examinadora aos 
candidatos que prestaram as Provas Orais nos critérios de Admissão e Remoção 
e a lista de candidatos habilitados e inabilitados na Prova Oral.  

A definir Prazo para recurso ao Conselho da Magistratura, através de link disponibilizado 
no site da Cetro, quanto ao resultado da Prova Oral, desde que estes se refiram à 



DATAS EVENTOS  

classificação e versem exclusivamente sobre questão de legalidade. 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da lista definitiva dos candidatos 
habilitados e inabilitados na Prova Oral.  

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da convocação dos candidatos 
habilitados na Prova Oral para a entrega de Títulos.  
 

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

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado preliminar da 
pontuação no Exame de Títulos e disponibilização dos formulários com a 
pontuação obtida contendo a fundamentação da não atribuição de pontos aos 
Títulos  

A definir Período de recurso (impugnação) contra a pontuação e quanto ao erro no cálculo 
de notas no Exame de Títulos.  

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado dos recursos 
(impugnações) e do Resultado Final no Exame de Títulos 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado preliminar do 
resultado final do Concurso.  

A definir Período de recurso quanto ao erro no cálculo das notas ou algum critério de 
desempate do resultado preliminar do resultado final.  

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

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado final do Concurso 
Público.  

 
 
 
 
 


