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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 43 – TJ/ES NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE 

DELEGAÇÕES (TJ/ES) torna pública, em razão de erro material, a inclusão do candidato Fabiano Santos 
Roussenq, inscrição nº 10001365, no resultado final na análise de vida pregressa, divulgado por meio 
do subitem 1.1.1 do Edital nº 33 – TJ/ES Notários e Oficiais de Registro, de 10 de julho de 2013, bem 
como a convocação do referido candidato para a prova oral e para a avaliação de títulos, conforme a 
seguir especificado. 
1 DA INCLUSÃO DO CANDIDATO NO EDITAL Nº 33 – TJ/ES NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, DE 10 
DE JULHO DE 2013 
[...] 
1 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE COMPARECERAM À ENTREVISTA PESSOAL  
1.1 Relação dos candidatos que compareceram à entrevista pessoal, na seguinte ordem: modalidade de 
outorga, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.  
1.1.1 Provimento 
10001365, Fabiano Santos Roussenq. 
[...] 
2 DA PROVA ORAL 
2.1 Para a prova oral, o candidato de que trata este edital deverá comparecer, no dia 12 de dezembro 
de 2015, às 8 horas, observado o horário local, à Faculdade Católica Salesiana do Espirito Santo e 
Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, Avenida Vitória, nº 950, Forte São João, Vitória/ES. 
2.2 O candidato convocado para a prova oral deverá observar todas as instruções contidas no item 12 
do Edital nº 1 – TJ/ES – Notários e Oficiais de Registro, de 10 de julho de 2013, e no Edital nº 33 – TJ/ES – 
Notários e Oficiais de Registro, de 26 de julho de 2015. 
2.3 DA SESSÃO PÚBLICA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL 
2.3.1 A prova oral será prestada em sessão pública, na presença dos membros da banca examinadora do 
Cespe, dos fiscais de sala e do cinegrafista. 
2.3.2 Para assistir à prova oral, o público interessado deverá, necessariamente, fazer seu agendamento 
por meio do link disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios, nos dias 8 e 9 de dezembro de 2015. 
2.3.3 Para realizar o agendamento, o interessado deverá estar cadastrado no endereço eletrônico do 
Cespe e deverá, ainda, escolher o dia e o turno de sua preferência. 
2.3.4 Em hipótese alguma será permitido ao público realizar mais de um agendamento por CPF. 
2.3.5 Após o agendamento, o sistema gerará um comprovante que deverá ser apresentado no dia e no 
horário agendado, acompanhado, obrigatoriamente, do documento de identidade original. 
2.3.6 O comprovante de agendamento é pessoal e intrasferível. 
2.3.7 O público deverá chegar ao local de aplicação da prova oral com antecedência mínima de 30 
minutos do horário previsto para seu início. 
2.3.8 Será permitida a entrada de, no máximo, cinco pessoas do público por turno. O público entrará na 
referida sala 15 minutos antes do candidato. 
2.3.9 O público deverá permanecer na sala de arguição até o final da apresentação do último candidato 
do turno, de maneira que não poderá transitar e(ou) escolher outra sala para observação. 
2.3.10 Em hipótese alguma o público poderá fazer filmagens, tirar fotos, fazer anotações ou qualquer 
tipo de registro e, ainda, transitar em outros ambientes do local de realização da sessão pública. 
2.3.11 O público não poderá, durante a realização da prova, manter comunicação entre si, utilizar 
máquinas calculadoras ou similares, livros, impressos ou fazer qualquer tipo de anotação. 
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2.3.12 O público deverá observar, ainda, as demais instruções da equipe do Cespe no local de realização 
da prova. 
2.3.13 Não será permitido a nenhum candidato pré-inscrito ou inscrito no concurso público, mesmo que 
eliminado em fases anteriores, assistir às sessões públicas da prova oral. 
3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  
3.1 O candidato de que trata este edital disporá dos dias 14 e 15 de dezembro de 2015, no horário das 8 
horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega dos títulos, no endereço 
EEEM Professor Fernando Duarte Rabelo – Instituto de Educação, Praça Cristóvão Jacques, nº 260, Praia 
de Santa Helena, Vitória/ES.  
3.2 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 13 do 
Edital nº 1 – TJ/ES Notários e Oficiais de Registro, de 10 de julho de 2013.  
3.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local 
estipulados no edital de abertura e neste edital. 
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1 O resultado provisório na prova oral do candidato de que trata este edital será publicado no Diário 

da Justiça Eletrônico e divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios, na data provável de 7 de janeiro de 2016. 
 
 
 

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

 


