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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E 

DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
EDITAL Nº 47 – TJ/ES NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2016 

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE 

DELEGAÇÕES (TJ/ES), em atenção à decisão proferida no PCA nº 0004698-88.2014.2.00.0000, em 
andamento no Conselho Nacional de Justiça, torna pública a disponibilização do link de consulta dos 
títulos apresentados pelos candidatos bem como os procedimentos para impugnação desses títulos, 
conforme procedimentos a seguir estabelecidos. 
1 DA VISUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS 
1.1 Os candidatos poderão visualizar os espelhos dos documentos apresentados para realização da 
avaliação de títulos das 9 horas do dia 15 de fevereiro de 2016 às 18 horas do dia 19 de fevereiro de 
2016, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios. 
1.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, 
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do espelho da planilha dos 
documentos apresentados para a avaliação de títulos. 
2 DOS PROCEDIMENTOS DE IMPUGNAÇÃO AOS TÍTULOS APRESENTADOS  
2.1 Os candidatos disporão das 9 horas do dia 22 de fevereiro de 2016 às 18 horas do dia 26 de 
fevereiro de 2016 para impugnarem os títulos apresentados, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios. 
2.2 Para impugnar os títulos apresentados, o candidato deverá acessar o aplicativo de solicitação de 
impugnação, selecionar uma inscrição e uma alínea referente a um dos títulos apresentados e digitar, 
em campo específico, a sua argumentação. Após a digitação, o candidato deverá clicar em “gravar” para 
garantir que sua impugnação seja registrada no sistema. 
2.2.1 Os candidatos poderão imprimir o comprovante de solicitação de impugnação.  
2.3 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, 
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a transferência de dados. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 As respostas às impugnações aos títulos apresentados estarão à disposição dos candidatos a partir 
da data provável de 8 de março de 2016, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios. 
3.2 O resultado provisório na avaliação de títulos e a convocação para a perícia médica dos candidatos 
que se declararam com deficiência serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico, e divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios, na data 
provável de 15 de março de 2015. 
 
 

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA 
Presidente da Comissão do Concurso Público para Outorga de Delegações 

 
 
 
 
 

 


