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DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Lei nº 11.419 de 19/12/06

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
EDITAL Nº 001/2019 – CECPODNR
(Concurso Notarial e de Registros – 2015)
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 Registrais do Estado do Rio
Grande do Sul, em cumprimento às decisões liminares relativas aos mandados de segurança nºs 70080153364 e 70079840120,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que:
1 Ficam convocados à Prova Oral os candidatos Martiane Jaques La Flor e Alexandre Teixeira Luz, inscritos no Concurso de Ingresso por Provimento,
sob os números 601265-6 e 601028-5.
2. A Prova Oral será realizada na FAURGS, Av. Bento Gonçalves, nº 9.500, prédio 43.609, 5º andar, Salão de Eventos, Campus Vale da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, no dia 29 de janeiro de 2019, no turno da tarde, conforme horários estabelecidos no Anexo I.
3. A Prova Oral constará de arguição de cada candidato, pela Banca Examinadora, sobre matérias e programas indicados no item 15 do Edital nº
002/2018 – CECPODNR e no Anexo II deste Edital, cujo ponto de arguição será objeto de sorteio para cada candidato.
4. A Banca Examinadora será composta por 2 (dois) examinadores (um titular e um suplente), da área B, objeto da Prova Oral:
B. Direito Civil, Direito Empresarial/Comercial e Direito Processual Civil;
4.1 A Banca Examinadora da Prova Oral será a divulgada no site de acompanhamento do certame.
5. Será formada 1 (uma) Banca Examinadora, com a Prova sendo realizada no dia e horário indicados no Anexo I deste Edital, em cujo documento
são mostrados os nomes dos candidatos a serem arguidos pela Banca Examinadora.
Ficam os candidatos relacionados na relação do Anexo I notificados quanto ao respectivo dia e horário de sua Prova Oral, bem como em relação ao
horário limite em que deverão se apresentar para identificação e sorteio do ponto de arguição.
5.1 Para o processo de identificação, de acordo com o subitem 5.3, alínea b, do Edital nº 001/2015 - CECPODNR, o candidato deverá apresentar
documento original da Cédula de Identidade, ou original da carteira de exercício profissional emitida pelos órgãos criados por Lei Federal, nos
termos da Lei nº 6.206/75 (OAB, CRE, CRC, CRA, CREA, etc.), Passaporte, CTPS, Certificado de Reservista ou original da Carteira Nacional de
Habilitação instituída pela Lei nº 9.503/97 (com foto).
6. Após a identificação de cada candidato, no dia da Prova Oral, será sorteado pelo Coordenador Auxiliar de Aplicação da Prova, perante o candidato,
até 40 (quarenta) minutos antes do início da realização da prova, o ponto dos programas (número único para a Banca Examinadora, de I a X).
7. Efetuado o sorteio, cada candidato terá 30 (trinta) minutos para consulta a material de seu interesse, dirigindo-se em seguida ao local de arguição.
8. Cada examinador disporá de até 10 (dez) minutos para arguir e obter a resposta de cada candidato na Prova.
9. O examinador consignará, em papeleta avulsa e assinada, nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo a mesma recolhida ao final da Prova de cada
candidato, em envelope que a Coordenação, no Local de Aplicação de Provas, fará lacrar.
10. O candidato que se apresentar após o limite de horário não participará da Prova.
11. Decorridos 30 (trinta) minutos após o término das arguições no dia da Prova Oral, será realizada, no mesmo local, audiência pública em que será
lida a nota de cada candidato, na ordem em que se realizaram as arguições.
12. A FAURGS disponibilizará o BDI - Boletim Desempenho Individual - até às 18h (dezoito horas) de 31 (trinta e um) de janeiro de 2019, quinta-feira.
13. A Prova Oral será pública e as arguições serão gravadas em áudio e vídeo.
14. As matérias objeto de avaliação pela Banca Examinadora (B) e os pontos objeto de sorteio constam do Anexo II deste Edital.

