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TRIBUNAL DE JUSTiÇA

COMISSÃO DE CONCURSO DO FORO EXTRAJUDICIAL

EDITAL nº 44/2014

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TíTULOS PARA

OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO

ESTADO DO PARANÁ

O Desembargador MARIO HELTON JORGE, na qualidade de Presidente da

Comissão de Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no

Estado do Paraná (Portaria nO6.040/2013-D.M.), no uso de suas atribuições, e

tendo em vista a ANULAÇÃO das correções da "questão de número 4" de

ambos os certames (provimento e remoção) dos protocolos eletrônicos

referidos no Edital n. 40/2014, TORNA PÚBLICO:

I) As novas notas dos candidatos cujas questões práticas (nO4) do concurso

de PROVIMENTO foram recorrigidas, que corresponde ao Anexo I;

11) As novas notas dos candidatos cujas questões práticas (nO4) do concurso

de REMOÇÃO foram recorrigidas, que corresponde ao Anexo 11;

111) Os desempenhos individuais dos candidatos poderão ser consultados,

individualmente, nos sites www.tjpr.jus.br/concurso e www.ibfc.orq.br, no

link relacionado ao certame, incluídos os não aprovados.

IV) O presente edital será disponibilizado nos sites do Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná e do IBFC.

V) Somente os candidatos atingidos pelo presente edital (Anexos I e 11)

poderão interpor recurso à Comissão de Concurso, sem efeito suspensivo,

no prazo de até cinco (05) dias, contados da publicação do ato impugnado

no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do item 10.2 do Edital de

Concurso:

a) O candidato deverá acessar o site do Tribunal de Justiça

(www.tjpr.jus.br/concursos) ou o site do Instituto IBFC (www.ibfc.orq.br)

e preencher o formulário próprio para interposição de recurso, imprimir e

assinar.

b) O formulário impresso e assinado deverá ser entregue e protocolado

exclusivamente no Centro de Protocolo Judiciário do Tribunal de Justiça,
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localizado na Rua Mauá, 920 - Térreo/Sobreloja - Centro Cívico, das 12

às 18 horas, ou seja, até às 18 horas do dia 27.10.2014.

c) Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e

fundamentação clara, objetiva e consistente.

d) Serão desconsiderados pela Comissão do Concurso os recursos que

não estiverem redigidos no formulário específico, não protocolados,

protocolados fora do prazo ou que não estiverem devidamente

fundamentados.

e) Não será conhecido o recurso que permita a identificação do candidato

pelo nome, sinal ou qualquer outro caractere.

VI) Permanecem subsistentes os recursos anteriormente interpostos por tais

candidatos, referentes às questões de 1 a 3, em ambos os certames.

Tribunal de Justiça do Paraná, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano

de dois mil e quatorze (16.10.2014).
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