
Diário da Justiça Eletrônico - RS – Extra        Edição Nº 6.484 / Disponibilização: Quarta-feira, 17 de Abril de 2019 101 

 
 

EXTRA 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS 
NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
CONCURSO DE INGRESSO - PROVIMENTO OU REMOÇÃO 

Nº 025/2019 - CECPODNR 

(Concurso Notarial e de Registros - 2019) 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA 
 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Denise Oliveira Cezar, Corregedora-Geral da Justiça, no uso de 
suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora de Concursos de Ingresso por 
Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o 
disposto no artigo 236, § 3º, da Constituição Federal; a Resolução nº 81/2009 alterada pela Resolução nº 122, de 
26 de outubro de 2010 e Resolução nº 187, de 24 de fevereiro de 2014 do Conselho Nacional de Justiça e o Ato nº 
005/2013 alterado pelo Ato nº 61/2014 do Conselho da Magistratura - COMAG do TJRS; Pedido de Providências 
nº 0009819-92.2017.2.00.0000 – Meta 12/CNJ; Pedido de Providências nº 0009824-17.2017.2.00.0000 - Meta 
16/CNJ e legislação pertinente, torna pública que a prova objetiva da primeira etapa do concurso de ingresso por 
Provimento e por Remoção será realizada nas seguintes datas, horário e local: 

 

1. - datas: 04/05/2019 (Sábado) – Remoção e 05/05/2019 (Domingo) – Provimento. 
- horário: fechamento dos portões às 8 horas, início às 8h30 e duração prevista de 5 horas.  
Os candidatos ficam convocados a comparecer com antecedência mínima de 1h30 do início da 
prova. 

                  - local da prova: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Do Sul (PUC/RS), Av. Ipiranga, 6681 – 
Bairro Partenon – Porto Alegre/RS, nos prédios: 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) prédio 50,  
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) prédio 30 bloco B/C,  
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) prédio 30 bloco D,  
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) prédio 32. 

  
2. Não haverá aplicação de prova em outra oportunidade, nem serão aceitos pedidos de alteração de 

horário e/ou local. 

 
3. A lista dos candidatos inscritos, com a designação das respectivas salas de prova, está disponível 

na sede da VUNESP, no endereço e horário especificados no subitem 1.2.1 do edital de abertura, bem 

como nos sites www.tjrs.jus.br e www.vunesp.com.br. Cabe aos candidatos, sob sua inteira 

responsabilidade, a consulta à referida lista. 

 

4. Não será permitido ao candidato portar armas, malas, livros (excetuando-se o que está permitido 

para as provas escrita e prática, e oral), máquinas calculadoras, relógios (analógico, digital ou smart), 

fones de ouvido, gravadores, pagers, notebooks, telefones celulares, pen drives, chaves com alarmes 

de carro ou quaisquer aparelhos que permitam comunicação remota, nem utilizar véus, bonés, 

chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares (à exceção de candidato inscrito na condição 

de pessoa com deficiência auditiva, ou de (subitem 5.10 do edital de abertura). 
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5. Caso o candidato se apresente, para a realização das provas, portando qualquer objeto ou adereço 

acima especificado, ou com qualquer tipo de aparelho eletrônico, esse material deverá ser identificado 

e lacrado pelo candidato, antes do início da prova, por meio de embalagem fornecida para tal fim pela 

VUNESP. Os celulares deverão ser desativados e acondicionados nessa embalagem. Se assim não 

proceder, o candidato será excluído do Concurso. Esse material será acomodado em local a ser 

indicado pelos fiscais da sala de prova e ali deverá ficar durante o período de permanência do 

candidato no local de prova. A VUNESP e o TJ/RS não se responsabilizarão por perda ou extravio de 

documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos que ocorram no local de realização da prova, nem 

por danos neles causados. (subitem 5.10.1 do edital de abertura).  

 

6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão retirar-se da sala onde se realiza a prova 

objetiva de seleção ou a prova escrita e prática depois de transcorridas 2 (duas) horas de seu início 

(subitem 5.12 do edital de abertura). 

 
7. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala das provas objetivas de seleção e escrita e prática não 

poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local, até que o derradeiro deles entregue sua 

prova, assinando o respectivo Termo (subitem 5.13 do edital de abertura). 

 

8. CONVOCA os candidatos com inscrições deferidas para ingresso por provimento e remoção, 

conforme Edital Nº 022/2019 – CECPODNR, itens 1 e 2, a comparecer à Prova Objetiva de Seleção 

nos locais acima relacionados. 

 

9. FICAM CONVOCADOS os candidatos que tiveram a inscrição preliminar indeferida (provimento e 

remoção) e interpuseram recurso ao CORAD, a realizar a prova objetiva de seleção na condição “sub-

judice”, sendo considerada esta prova nula e sem qualquer efeito na ocorrência de não provimento do 

respectivo recurso pelo CORAD.  

 

10. A consulta do respectivo local de prova deverá ser feita nos sites: www.tjrs.jus.br e www.vunesp.com.br 

 
Porto Alegre (RS), 17de abril de 2019. 
 
Desembargadora Denise Oliveira Cezar,  
Corregedora-Geral da Justiça, 
Presidente da Comissão de Concurso. 

http://www.vunesp.com.br/

