
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

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

 
 

AVISO TJ Nº 15/2014 
 
 

NOVO CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 
O Presidente da Comissão do LIII 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 27/04/2012, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
I - INFORMAR aos candidatos que os exames de personalidade serão realizados na cidade do Rio 
de Janeiro, de acordo com o cronograma previsto no Anexo deste Aviso. 
 
II - INFORMAR ainda que, oportunamente, serão divulgados os locais, os horários e dias de 
apresentação de cada candidato, assim como as recomendações para a realização dos exames.  
 
 
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2014.  
 
 
 

Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES  
Presidente da Comissão do Concurso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

DATAS EVENTOS 
16/03/2014 

a 
21/03/2014 

Aplicação do Exame de Personalidade para os critérios de Admissão e de Remoção 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro de Aviso de Convocação para realização do 
Exame de Personalidade 

A definir Publicação do Aviso de Convocação para Prova Oral 
A definir Aplicação da Prova Oral para os critérios de Admissão e de Remoção 
A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro da Lista de habilitados e inabilitados na Prova Oral 

A definir 
Prazo para recurso ao Conselho da Magistratura, através de link disponibilizado no site da Cetro, do 
Resultado Preliminar da Prova Oral, desde que se refiram à classificação e versem exclusivamente 
sobre questão de legalidade 

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do Resultado da Prova Oral, e de Aviso de 
Convocação para envio dos Títulos 

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

A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado preliminar do Exame de Títulos 
A definir Período recursal do resultado preliminar do Exame de Títulos 
A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado final do Exame de Títulos, e do 

resultado preliminar do resultado final 
A definir Período recursal do resultado preliminar de classificação, desde que se refira a erro de calculo das 

notas ou a algum critério de desempate 
A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado do recurso quanto ao erro de cálculo 

das notas ou a algum critério de desempate do Resultado Preliminar do concurso 
A definir Publicação no DJE e divulgação no site da Cetro do resultado final do Concurso Público (pós-

recursos) 
 

 
 
 
 
 
 


