
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA (TJ/RR) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE 

REGISTROS DO ESTADO DE RORAIMA 
EDITAL Nº 35 – TJ/RR – NOTÁRIOS E REGISTRADORES, DE 4 DE AGOSTO DE 2014 

 
A DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS DIAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RORAIMA, em atenção à decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferida nos autos 
do PCA Nº 0004369-76.2014.2.00.0000, torna públicas a anulação da retificação e inclusão dispostas no 
Edital nº 34 – TJ/RR – Notários e Registradores, de 17 de julho de 2014, a reconvocação para a avaliação 
de títulos e a convocação para a perícia médica do candidato que se declarou com deficiência, 
referentes ao concurso público para provimento de vagas de outorga das delegações de notas e de 
registros do estado de Roraima.  
1 DA RECONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
1.1 Reconvocação para a avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do 
candidato em ordem alfabética. 
10001210, Air Marin Junior / 10000754, Carlos Magno Alhakim Figueiredo Junior / 10000322, Celma 
Laurinda Freitas Costa / 10000862, Daniel Antonio de Aquino Neto / 10000879, Erico Gomes de Souza / 
10001245, Ester Hadassa Lira de Souza / 10000265, Fabiana Felix Ferreira Taira / 10000854, Fernando O 
Grady Cabral Junior / 10000157, Flavia de Faria Campos Albernaz / 10000175, Francis Rosa Papandreu / 
10001121, Ines Maria Viana Maraschin / 10000977, Jocsa Araujo Moura / 10000694, Jose Alberto 
Montelo Moura / 10000387, Joziel Silva Loureiro / 10000729, Juliano Sguizardi / 10001161, Juliano Silva 
Pozzobon / 10000384, Kennya Rosaly Lopes Tavora / 10000362, Marcelo Machado de Figueiredo / 
10000314, Marcio Jose Gomes de Sousa / 10000981, Marcos Alberto Pereira Santos / 10000342, Marcos 
Antonio Moreira Fidelis / 10000120, Naedja Samara Medeiros / 10000671, Naiada Rodrigues Silva / 
10000393, Nathalia Gabrielle Lago da Silva / 10000273, Paulo Sergio Oliveira de Sousa / 10000133, 
Severina Raquel Lima de Oliveira / 10000162, Suelen Shirley Rodrigues da Silva Oliveira / 10001281, 
Thiago Pires de Melo / 10000101, Tiago Natari Vieira. 
1.1.1 Reconvocação para a avaliação de títulos do candidato que se declarou com deficiência, na 
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.  
10000729, Juliano Sguizardi. 
1.1.2 Reconvocação para a avaliação de títulos dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.  
10000619, Mirly Rodrigues Martins / 10000091, Thiago Maciel de Paiva Costa. 
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A PERÍCIA MÉDICA DO CANDIDATO QUE SE DECLAROU COM DEFICIÊNCIA 
2.1 Convocação para a perícia médica do candidato que se declarou com deficiência, na seguinte ordem: 
cidade, local, data e horário de realização da perícia médica, número de inscrição e nome do candidato. 
2.1.1 BOA VISTA/RR 
LOCAL: Universidade Estadual de Roraima (UERR), Rua 7 de Setembro, nº 231, Canarinho, Boa 
Vista/RR 
DATA: 31 de agosto de 2014.        HORÁRIO: 9 horas (horário local). 
10000729, Juliano Sguizardi. 
3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  
3.1 Os candidatos convocados para a avaliação de títulos disporão dos dias 28 e 29 de agosto de 2014, 
no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega dos títulos, 
no seguinte endereço: Universidade Estadual de Roraima (UERR), Rua 7 de Setembro, nº 231, 
Canarinho, Boa Vista/RR.  
3.2 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 13 do 
Edital nº 1 – TJ/RR – Notários, de 21 de janeiro 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 DA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA 
4.1 A perícia médica analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do artigo 43 do 
Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
4.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de documento de identidade original e 
de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses que 
antecedem a perícia médica, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme 
especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência. 
4.3 Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo médico original ou 
cópia autenticada em cartório ou que apresentarem laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 
meses não poderão realizar a perícia e perderão o direito às vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência. 
4.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo CESPE/UnB. 
4.5 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de 
antecedência do horário marcado para o seu início determinado neste edital. 
4.6 A não observância do disposto no subitem 4.2 deste edital ou a constatação de que o candidato não 
foi qualificado como pessoa com deficiência na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição. 
4.7 As vagas definidas no subitem 4.1 do edital de abertura do concurso que não forem providas por 
falta de candidatos com deficiência, por reprovação no concurso público ou não qualificação ou 
ausência na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação. 
4.8 Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica. O não comparecimento à perícia 
implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
4.9 Não será realizada perícia médica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários 
predeterminados neste edital. 
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1  O resultado provisório na avaliação de títulos e o resultado provisório na perícia médica do 
candidato que se declarou com deficiência serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de 

Roraima e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_rr_13_notarios, na data provável de 24 de setembro de 2014.  
 
 

Des. Tânia Vasconcelos Dias 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 


