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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA (TJ/RR) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E 
REGISTROS DO ESTADO DE RORAIMA 

 
EDITAL Nº 2 – TJ/RR – NOTÁRIOS E REGISTRADORES, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
O DESEMBARGADOR LUPERCINO DE SÁ NOGUEIRA FILHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE RORAIMA, torna pública a retificação da data constante do título do edital de abertura e 
dos subitens 6.3.8.3.1.1, alíneas a e b, 8.11.2 e 10.4.2 do Edital nº 1 – TJ/RR – Notários e Registradores, 
de 21 de janeiro de 2013, que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados 
os demais itens e subitens do referido edital. 
[...] 

EDITAL Nº 1 – TJ/RR – NOTÁRIOS E REGISTRADORES, DE 21 DE JANEIRO DE 2013 
[...] 
6.3.8.3.1.1 [...] 
a) cópia autenticada ou declaração original fornecida pelo banco de sangue, comprovando sua 
condição de doador regular há, no mínimo, seis meses da data de publicação do presente edital;  
b) cópia simples do documento de identidade. 
[...] 
8.11.2 A nota em cada questão da prova objetiva de seleção, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 
oficial definitivo das provas; 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito 
oficial definitivo das provas, não haja marcação ou haja mais de uma marcação. 
[...] 
10.4.2 A apresentação da documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos a que se 
refere o subitem 10.1 deste edital dar-se-á por ocasião da comprovação para a outorga das delegações 
dos candidatos aprovados na prova escrita e prática, em até 15 (quinze) dias, contados da divulgação 
dos aprovados, prorrogáveis a critério da Comissão de Concurso, e poderão ser retirados pelos 
candidatos desistentes ou não aprovados, no prazo de 180 dias após a divulgação do resultado final do 
concurso, findo o qual serão destruídos. 
[...] 
 

Des. Lupercino de Sá Nogueira Filho 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 

 
 

 


