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EDITAL Nº 02/2012 
 
 
 
 
 O Desembargador EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Presidente da Comissão do Concurso Público para 

Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Norte (TJRN), torna pública a retificação dos subitens 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.32, 6.40 e 9.17.1 do Edital nº 
01/2012, de 29 de novembro de 2012, publicado no Diário de Justiça Eletrônico, que passam a ter a 

redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 
 

[...] 

6.5 O pagamento da taxa de inscrição preliminar deverá ser efetuado até o dia 1º de fevereiro de 2013, 

por meio de Guia Não Compensável, que estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrn_12 e deverá ser impressa imediatamente após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição preliminar online. 

[...] 

6.6 O candidato poderá reimprimir a Guia Não Compensável por meio da página de acompanhamento do 
concurso. 

[...] 
6.7 A Guia Não Compensável pode ser paga somente nas agências do Banco do Brasil, por meio da 
Internet, terminais de auto atendimento, correspondentes bancários e Banco Postal. 
[...] 

6.9 No período de 10 de dezembro de 2012 a 4 de fevereiro de 2013 (exceto sábados, domingos e 

feriados), no horário das 8 (oito) horas às 12 (doze) horas e das 13 (treze) horas às 17 (dezessete) horas, 

horário local de Natal/RN, o candidato deverá entregar, pessoalmente ou por meio de procurador com  
procuração com poderes especiais e firma reconhecida, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) – Núcleo de Proc. Prim. e Reuso de Águas Prod. e Res. (NUPPRAR) – Campus Universitário, BR-
101, km 2 (ao lado do Anfiteatro do CCET) – Lagoa Nova, Natal/RN, o seguinte:   

[...] 
b) prova de pagamento da taxa de inscrição preliminar feita por meio do original da Guia Não 
Compensável ou do comprovante de que teve o pedido de isenção de taxa de inscrição deferido, nos 

termos do subitem 6.43 deste edital; 
[...] 

6.32 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição preliminar, exceto nos casos 

previstos na Lei Estadual nº 5.869, de 9 de janeiro de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
19.844, de 6 de junho de 2007, devendo o candidato que preencher os requisitos legais entregar, 

pessoalmente ou por terceiro, em envelope identificado com seu nome e CPF, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) – Núcleo de Proc. Prim. e Reuso de Águas Prod. e Res. (NUPPRAR) – Campus 
Universitário, BR-101, km 2 (ao lado do Anfiteatro do CCET) – Lagoa Nova, Natal/RN, no período entre 10 



de dezembro de 2012 e 11 de janeiro de 2013, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, observado o 

horário local de Natal/RN, o requerimento de isenção, devidamente conferido e assinado, disponibilizado 
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrn_12, por meio do aplicativo de inscrição 

preliminar, instruindo-o com cópia autenticada em cartório da carteira de doador de sangue, expedida por 

órgão estadual competente, e de documento comprobatório de sua condição de doador regular, expedido 

pelos órgãos ou entes públicos coletores de sangue que atuem no Estado do Rio Grande do Norte, 

contendo o número do cadastro, nome e CPF do doador, e informação de que este já tenha feito, no 

mínimo, 3 (três) doações sanguíneas convencionais para instituições públicas, vinculadas à Rede Hospitalar 

Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, no período de doze meses anteriores à publicação deste 

edital. 
[...] 

6.40 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua inscrição 

preliminar no concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrn_12 e 

imprimir a Guia Não Compensável, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 1º 
de fevereiro de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital. 

[...] 

9.17.1 O resultado final na prova objetiva seletiva, a convocação para a sessão pública do resultado 

provisório da escrita (P2), para a sessão pública de distribuição dos recursos contra o provisório da prova 

escrita (P2) e a convocação para a sessão pública de julgamento dos recursos será publicada no Diário da 

Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e divulgada na Internet, nos 
endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrn_12 e http://www.tjrn.jus.br, na data 

provável de 11 de junho de 2013. 

[...] 
 

Natal/RN, 10 de dezembro de 2012. 
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