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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA 
DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
CONCURSO DE INGRESSO - PROVIMENTO OU REMOÇÃO 
 
EDITAL Nº 014/2015 - CECPODNR 
(Concurso Notarial e de Registros – 2013) 
 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador TASSO CAUBI SOARES 
DELABARY, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições e 
na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora de Concursos de 
Ingresso por Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e Registrais 
do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o disposto no item 13 e 
seus subitens do Edital nº 001/2013 - CECPODNR e a decisão liminar 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ no Procedimento de Controle 
Administrativo – nº 0002902-28.2015.2.00.0000,  
 
 FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que:  
 
1. O item 13.1 do Edital nº 001/2013 - CECPODNR, passa a ter a 

seguinte redação: 

13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com 
peso 2 (dois), observado o seguinte: 
 
I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou 
função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 
3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do 
concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão 
ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de 
exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos 
em que atuou, declaração do empregador ou documento similar 
que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria-
Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades 
e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: 
certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em 
que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu 
penalidades e quais e data final); 
 



 
 

 2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel 
em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da 
publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 
8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que 
deverão ser apresentados: cópia autenticada da carteira de 
trabalho e certidão expedida pelo titular da serventia); 
 
III - exercício de Magistério Superior na área jurídica, pelo período 
mínimo de 5 (cinco) anos: 
 
a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo 
seletivo público de provas e/ou títulos (1,5 ponto) - (documento 
comprobatório que deverá ser apresentado: a) entidade públicas - 
boletim de nomeação ou termo de posse ou b) IES privadas - 
declaração da Instituição de Ensino, em que conste a data de 
início da atividade e a data final e, cópia autenticada da carteira de 
trabalho e declaração expressa de que a admissão se deu por 
concurso de provas e/ou títulos); 
 
b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou 
processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,0 ponto) - 
(documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: 
declaração da Instituição de Ensino, em que conste a data de 
início da atividade e a data final e, cópia autenticada da carteira de 
trabalho ou Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA).  
 
IV - diplomas em Cursos de Pós-Graduação - (documento 
comprobatório que deverá ser apresentado: cópia autenticada do 
diploma registrado ou, se não, certidão comprobatória da obtenção 
do título): 

 
a) doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em 
Ciências Sociais ou Humanas (1,0 ponto); 
 
b) mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências 
Sociais ou Humanas (0,75 ponto); 
 
c) especialização em Direito, na forma da legislação educacional 
em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) 
horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de 
curso (0,5 ponto) - (documento comprobatório que deverá ser 
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apresentado: cópia autenticada do diploma ou, se não, certidão 
comprobatória da obtenção do título); 
 
V - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16 
(dezesseis) horas mensais, das atribuições de conciliador 
voluntário em unidades judiciárias, ou na prestação de assistência 
jurídica voluntária (0,5 ponto ) – (documento comprobatório que 
deverá ser apresentado: declaração da unidade judiciária); 
 
VI - período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de 
serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral (0,5 
ponto). Nas eleições com dois turnos, considerar-se-á um único 
período, ainda que haja prestação de serviços em ambos - 
(documento comprobatório que deverá ser apresentado: certidão 
da Justiça Eleitoral). 

 
§ 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser 
contadas de forma cumulativa. 
 
§ 2º Os títulos somarão no máximo 10 (dez) pontos, desprezando-
se a pontuação superior. 
 
§ 3º A convocação para a apresentação de títulos se dará por 
publicação no DJE.   
 
§ 4º O termo final para aquisição dos títulos é a data da primeira 
publicação deste edital. 
 

2. Fica revogado o item 1 do Edital nº 009/2015 - CECPODNR. 

3. Ficam convocados os candidatos relacionados no Edital nº 008/2015 
– CECPODNR (Concurso Notarial e de Registros – 2013), a 
proceder, se assim entenderem pertinente, à entrega da respectiva 
documentação complementar para a Prova de Títulos, referente a: 

a. Comprovante de atuação no Magistério Superior, mediante 
admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo 
público de provas (item 13.1.III.b) por declaração da Instituição e 
Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA -, mediante 
apresentação de, no mínimo, 2 (dois) recibos por semestre letivo. 
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b. Comprovantes de Cursos de pós-graduação, nos termos dos itens 
13.1.IV.a, 13.1.IV.b e 13.1.IV.c. 

4. A documentação complementar relativa à Prova de Títulos deverá ser 
remetida no período de 03 a 17 de agosto, pela ECT/SEDEX, para: 
Instituto IESES – Concurso TJRS; SC 401, nº 8600; Corporate Park – 
Bloco 06 – Sala 06; Bairro Santo Antônio de Lisboa; 88050-001 
Florianópolis (SC). 

 
5. A documentação deverá ser apresentada capeada por uma relação 

dos documentos complementares apresentados.  

 
6. O IESES disponibilizará até 25 de agosto de 2015, no site do 

concurso, a relação de candidatos cuja documentação complementar 
tenha recebido. 

 
Porto Alegre (RS), 17 de julho de 2015. 
 
 
Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, 
Corregedor-Geral da Justiça. 
 


