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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 21 – TJ/ES NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014 

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

(TJ/ES), em atenção à decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0042072-
31.2014.4.01.3400 e do Mandando de Segurança nº 42991-20.2014.4.01.3400, em andamento 
respectivamente na 13ª e 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, torna pública a 
inclusão dos candidatos sub judice Rosana de Cássia Ferreira, inscrição nº 10003311 e Antonio Nunes 
Belem, inscrição nº 10001026, na relação dos candidatos que compareceram ao exame psicotécnico e 
que entregaram o laudo neurológico e o laudo psiquiátrico e na convocação para a entrevista pessoal 
e para a análise de vida pregressa, divulgadas por meio do subitem 1.1.1.2 do Edital nº 20 – TJ/ES 
Notários e Oficias de Registro, de 26 de agosto de 2014, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
 [...]  
1.1.1.2 Relação final dos candidatos sub judice que compareceram ao exame psicotécnico e entregaram 
o laudo neurológico e do laudo psiquiátrico e a convocação para a análise de vida pregressa e para a 
entrevista pessoal, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
[...] 10001026, Antonio Nunes Belem / [...] 10003311, Rosana de Cassia Ferreira.[...] 
 
1 DA ENTREVISTA PESSOAL 
1.1 Para a entrevista pessoal, a ser realizada nos dias 13 e 14 de setembro 2014, o candidato deverá 
observar todas as instruções contidas no subitem 11.2 do Edital nº 1 – TJ/ES Notários e Oficiais de 
Registro, de 10 de julho de 2013. 
1.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios, a partir do dia 5 de setembro de 2014, para 
verificar o seu local de realização da entrevista pessoal, por meio de consulta individual, devendo, para 
tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a entrevista pessoal no local 
designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.  
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

 


