
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 001 20913 CECPODNR 
 
A SEGUIR SÃO APRESENTADOS OS POSICIONAMENTOS DO TJRS EM 
RELAÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELOS 
CANDIDATOS RELATIVOS Â DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
DEFINITIVA E PROVA DE TÍTULOS 
 
INSCRIÇÃO DEFINITIVA 
 
Folhas Numeradas 
 
Todos os documentos devem estar numeradas as páginas pelo proprio 
candidato?  
Sim. 
 
Quanto à observação na pg. 35 de que as folhas devem ser numeradas 
sequencialmente, gostaria de saber se poderei numerá-las à mão, já que 
muitos dos documentos constantes da relação já virão impressos e com seus 
próprios números de páginas.  
Sim. 
 
Requerimento de inscrição definitiva assinado presencialmente pelo 
candidato ou procurador 
 
"Requerimento de inscrição definitiva assinado presencialmente pelo 
candidato ou procurador" - no edital não constou modelo, então, como deve 
ser este requerimento?  
A redação do “Requerimento de Inscrição Definitiva” é responsabilidade do 
candidato. 
 
 “... estou com algumas dúvidas quanto aos documentos da inscrição 
definitiva: a) o requerimento de inscrição definitiva será fornecido no local de 
entrega?  
Não. A redação do requerimento de inscrição é responsabilidade do 
candidato que deverá trazê-lo pronto. 
Não haverá disponibilização de material de expediente(impressora, 
computador, etc...) no local de recebimento da documentação.    
 
Procuração com poderes especiais, nos termos do item 9.7 do Edital 



 
Vou encaminhar meus documentos por uma colega, mediante procuração 
com poderes específicos. Essa procuração pode ser feita por instrumento 
particular? Exige-se o reconhecimento de firma?  
Pode ser por instrumento particular, com poderes específicos, mas com firma 
reconhecida.  
Alerta-se que devem ser procurações distintas para inscrição definitiva e 
prova de títulos. 
 
No caso de inscrição pelo critério ingresso por remoção, comprovar ter 
exercido, por mais de 2 (dois) anos, a titularidade de atividade notarial 
ou de registro 
 
Para comprovar o exercício de 2 anos de atividade como titular, quem deve 
expedir esta certidão, o Juiz do Foro?;  
O Setor de cadastro da Corregedoria-Geral da Justiça. 
 
Prova de estar em dia com as obrigações militares 
 
Certidão de estar quite com obrigações militares apenas deve ser entregue 
pelo homem?  
Sim. 
 
Declaração, subscrita de próprio punho, sobre antecedentes criminais, 
ações em que seja ou tenha sido réu, procedimentos administrativos 
em que tenha sido indiciado no juízo cível ou criminal, protesto de 
títulos, penalidades sofridas no exercício de cargo público ou em 
qualquer outra atividade profissional 
 
Alerta-se aos candidatos que, em relação à declaração do item “G”, a mesma 
deve ser redigida pelo candidato, de próprio punho. 
 
Folhas corridas fornecidas pelos Cartórios Criminais da Justiça 
Estadual, das localidades onde tenha residido nos últimos 10 (dez) 
anos 
 
Justiça Estadual. Isso significa que terei de obter certidão de cada Cartório 
Criminal da minha cidade, inclusive dos Juizados Especiais, ou serve apenas 
a Certidão Criminal emitida pela Internet que abrange todos os registros 
criminais constantes nos sistemas da Comarca da minha cidade?  
Se o sistema da Justiça Estadual do seu Estado é Interligado e abrange 
todas as Comarcas serve a da Internet. Se não é, terá que solicitar nos locais 
em que residiu.  
 



Estou com algumas dúvidas quanto à documentação a ser apresentada. No 
item "H" da página 34 do Edital 008/2015, por exemplo, solicita-se certidões 
negativas dos Cartórios Criminais da Justiça Estadual. Isso significa que terei 
de obter certidão de cada Cartório Criminal da minha cidade, inclusive dos 
Juizados Especiais, ou serve apenas a Certidão Criminal emitida pela 
Internet que abrange todos os registros criminais constantes nos sistemas da 
Comarca da minha cidade?  
Se o sistema da Justiça Estadual do seu Estado é Interligado e abrange 
todas as Comarcas serve a da Internet. Se não é, terá que solicitar nos locais 
em que residiu.  
 
Por fim, no item n solicita-se certidao de distribuicao da justiça eleitoral, mas 
nos estados de SP,SC e PR não há uma certidao específica da justiça 
eleitoral, já que os processos estão todos adstritos a justiça estadual, alguma 
orientacao sobre como seria referida certidao? 
O candidato deve solicitar certidão dessa situação e apresentar as certidões 
normais da Justiça Estadual. 
 
Folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas 
fornecidas pelos Cartórios Criminais da Justiça Eleitoral das 
localidades onde tenha residido nos últimos 10 (dez) anos 
 
As certidões das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar devem ser 
apenas do 1º grau ou também do 2º grau?  
Justiça do 1º Grau e do 2ª Grau, caso na declaração do item G, informe a 
existência de ação originária do 2º Grau.    
 
As certidões de distribuição de ações (J. Estadual, Federal, Eleitoral) podem 
ser as emitidas via internet?  
Sim, as certidões são as da Internet. 
 
Gostaria ainda de saber se a certidão negativa tirada no site da polícia 
federal é suficiente ou se precisamos tirar uma certidão negativa para cada 
local onde residimos nos últimos 10 anos? Isso porque a certidão é nacional. 
O mesmo vale para a Justiça Eleitoral (os sites dos estados redirecionam 
para o TSE). 
As certidões poderão ser tiradas pelo site das respectivas instituições. 
Porém, as certidões solicitadas na letra “N” da Justiça Eleitoral, no Estado do 
Rio Grande do Sul, terão que serão requeridas diretamente no cartório da 
Zona Eleitoral do candidato. Não são disponibilizadas pela Internet. 
 
Bom dia! Preciso de um auxílio pois entrei em contato com as Justiças 
Estadual, Federal, Eleitoral e Militar e ninguém soube me responder com 
exatidão sobre os documentos solicitados nestas repartições para a inscrição 
definitiva. Minha dúvida: todas as certidões consigo pela Internet?  



Sim, as que não conseguir pela Internet tem que ser solicitadas diretamente 
nos respectivos cartórios.  
Ou quais precisam ser obtidas diretamente?  
As que não for possível obter na Internet.  
 
Outra dúvida: entrei em contato com as Justiças Eleitoral e Militar e me 
disseram que nenhuma certidão expedida por eles abrange ações cíveis. 
Está certo o edital? 
Sim. As certidões poderão ser tiradas pelo site das respectivas instituições. 
Porém, as certidões solicitadas na letra “N” da Justiça Eleitoral, no Estado do 
Rio Grande do Sul, terão que serão requeridas diretamente no cartório da 
Zona eleitoral do candidato. Não são disponibilizadas pela Internet. 
 
Outra dúvida: entrei em contato com as Justiças Eleitoral e Militar e me 
disseram que nenhuma certidão expedida por eles abrange ações cíveis. 
Está certo o edital?   
As certidões solicitadas na letra “N” da Justiça Eleitoral, no Estado do Rio 
Grande do Sul, terão que serão requeridas diretamente no cartório da Zona 
eleitoral do candidato. Não são disponibilizadas pela Internet. 
 
Em relação ao EDITAL Nº 008/2015 - CECPODNR  anexo modelo 2 letras 
M-n-O-P me foi informado que somente devo emitir essas certidões dos 
distribuidores (que afirmam ser cíveis e criminais) se as de letra H-, I-, J 
forem positivas, ou seja, caso não as consiga emitir pelo sites respectivos do 
TJRS, Justiça eleitoral Rs e Justiça Federal/ RS? PROCEDE?  
Sim. Porém, segundo orientação do TRE, em relação à Justiça eleitoral a 
candidata deverá se dirigir a sua Zona eleitoral para atender a letra “N”. 
 
Quanto à certidao do item H, ficamos em dúvida sobre qual seria a referida 
certidão, pois conseguimos a certidao criminal fornecida pelo TSE.  
As certidões do item "H" são as do Poder Judiciário e não se confundem com 
as da Justiça Eleitoral. 
 
Precisaria pegar também uma na justiça eleitoral de cada estado em que 
residi? Em SC, PR e SP desconheco que tenha cartório criminal da justiça 
eleitoral, pois estaria englobado na certidao criminal do Fórum. 
Aqui no Estado do RS essa certidão tem que ser solicitada no cartório da 
Zona Eleitoral do candidato. 
 
Por fim, no item n solicita-se certidao de distribuicao da justiça eleitoral, mas 
nos estados de SP,SC e PR não há uma certidao específica da justiça 
eleitoral, já que os processos estão todos adstritos a justiça estadual, alguma 
orientacao sobre como seria referida certidao? 
O candidato deve solicitar certidão dessa situação e apresentar as certidões 
normais da Justiça Estadual. 



 
A certidão negativa fornecida pelos Cartórios Criminais da Justiça Eleitoral é 
aquela emitida no site do TRE-RS e TSE, mas e a certidão de 
DISTRIBUIÇÃO da Justiça Eleitoral seria qual?  
O candidato deverá solicitar na sua Zona Eleitoral.  
 
No site do TRE diz que "Pela internet poderão ser obtidas as certidões de 
quitação eleitoral, crimes eleitorais, filiação partidária e composição 
partidária. Além dessas, poderão ser fornecidas diretamente pelos cartórios 
eleitorais, certidões processuais e certidões circunstanciadas relativas a 
dados do cadastro eleitoral". NÃO TEM A DE DISTRIBUIÇÃO. Como faço? 
Dirija-se ao cartório da sua Zona Eleitoral 
 
As certidões das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar devem ser 
apenas do 1º grau ou também do 2º grau?  
Justiça do 1º Grau e do 2ª Grau, caso na declaração do item G, informe a 
existência de ação originária do 2º Grau.    
 
Em relação ao EDITAL Nº 008/2015 - CECPODNR  anexo modelo 2 letras 
M-n-O-P somente devo emitir essas certidões dos distribuidores (que afirma 
serem civeis e criminais) se as de letra H-, I-, J forem positivas, ou seja, caso 
não consiga-as emitir pelo sites respectivos do TJRS, Justiça eleitoral Rs e 
Justiça Federal/ RS?  
Sim. No caso da Justiça \eleitoral o site não indica os processos em curso. 
Nesse, caso o candidatado deverá se dirigir à respectiva Zona Eleitoral.  
 
Outra dúvida: entrei em contato com as Justiças Eleitoral e Militar e me 
disseram que nenhuma certidão expedida por eles abrange ações cíveis. 
Está certo o edital? 
Sim. As certidões poderão ser tiradas pelo site das respectivas instituições. 
Porém, as certidões solicitadas na letra “N” da Justiça Eleitoral, no Estado do 
Rio Grande do Sul, terão que serão requeridas diretamente no cartório 
da  Zona eleitoral do candidato. Não são disponibilizadas pela Internet. 
 
Outra dúvida: entrei em contato com as Justiças Eleitoral e Militar e me 
disseram que nenhuma certidão expedida por eles abrange ações cíveis. 
Está certo o edital?   
As certidões solicitadas na letra “N” da Justiça Eleitoral, no Estado do Rio 
Grande do Sul, terão que serão requeridas diretamente no cartório da  Zona 
eleitoral do candidato. Não são disponibilizadas pela Internet. 
 
Folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas 
fornecidas pelos Cartórios Criminais da Justiça Federal, das 
localidades onde tenha residido nos últimos 10 (dez) anos 
 



Quanto à Certidão da Justiça Federal, item J, serve a emitida pela Internet 
que abrange todos os registros criminais da 4ª Região (PR, SC,RS) ou 
também terei de solicitar de "cada" cartório da minha cidade, que fica em 
SC?  
Serve a certidão da Internet. 
 
Em relação ao EDITAL Nº 008/2015 - CECPODNR  anexo modelo 2 letras 
M-n-O-P me foi informado que somente devo emitir essas certidões dos 
distribuidores (que afirmam ser cíveis e criminais) se as de letra H-, I-, J 
forem positivas, ou seja, caso não as consiga emitir pelo sites respectivos do 
TJRS, Justiça eleitoral Rs e Justiça Federal/ RS? PROCEDE?  
Sim.  
 
Folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas 
fornecidas pela Polícia Estadual das localidades onde tenha residido 
nos últimos 10 (dez) anos 
 
A certidão negativa fornecida pela Polícia Estadual aqui no RS é aquela 
emitida pelo site do Instituto-Geral de Perícias?  
Sim. 
 
Folhas corridas ou certidões negativas ou certidões positivas 
fornecidas pela Polícia Federal das localidades onde tenha residido nos 
últimos 10 (dez) anos 
 
Gostaria ainda de saber se a certidão negativa tirada no site da polícia 
federal é suficiente ou se precisamos tirar uma certidão negativa para cada 
local onde residimos nos últimos 10 anos? Isso porque a certidão é nacional. 
O mesmo vale para a Justiça Eleitoral (os sites dos estados redirecionam 
para o TSE). 
As certidões poderão ser tiradas pelo site das respectivas instituições. 
 
Outra certidão que me gerou dúvida foi a do item L, pois a polícia federal é 
em nível nacional, de forma que não faz diferença em qual estado da 
federação a pessoa tenha residido, certo?  
Sim. 
 
Certidões dos Cartórios de Distribuição da Justiça Estadual, 
informativas da existência ou não de qualquer ação cível ou criminal em 
curso, ajuizada em desfavor do candidato das localidades onde ele 
residiu nos últimos 10 (dez) anos 
... Justiça Federal ... 
... Justiça Eleitoral ... 
 



No tribunal de justiça do estado em que resido não há emitem "folhas 
corridas fornecidas pelos cartórios criminais", mas apenas as certidões dos 
cartórios de distribuição. São itens excludentes do edital, isto é, ou apresento 
as folhas corridas ou as certidões expedidas pelos cartórios de distribuição? 
Sim, as certidões substituem as folhas corridas. 
 
As certidões de distribuição de ações (J. Estadual, Federal, Eleitoral) podem 
ser as emitidas via internet?  
Sim, as certidões são as da Internet. 
 
A certidão negativa fornecida pelos Cartórios Criminais da Justiça Eleitoral é 
aquela emitida no site do TRE-RS e TSE, mas e a certidão de 
DISTRIBUIÇÃO da Justiça Eleitoral seria qual?  
O candidato deverá solicitar na sua Zona Eleitoral.  
 
No site do TRE diz que "Pela internet poderão ser obtidas as certidões de 
quitação eleitoral, crimes eleitorais, filiação partidária e composição 
partidária. Além dessas, poderão ser fornecidas diretamente pelos cartórios 
eleitorais, certidões processuais e certidões circunstanciadas relativas a 
dados do cadastro eleitoral". NÃO TEM A DE DISTRIBUIÇÃO. Como faço?  
Dirija-se ao cartório da sua Zona Eleitoral 
 
No tribunal de justiça do estado em que resido não há emitem "folhas 
corridas fornecidas pelos cartórios criminais", mas apenas as certidões dos 
cartórios de distribuição. São itens excludentes do edital, isto é, ou apresento 
as folhas corridas ou as certidões expedidas pelos cartórios de distribuição?  
Sim, as certidões substituem as folhas corridas. 
 
Certidões dos Cartórios de Distribuição da Justiça Militar, informativas 
da existência ou não de qualquer ação cível ou criminal em curso, 
ajuizada em desfavor do candidato das localidades onde ele residiu nos 
últimos 10 (dez) anos 
 
As certidões das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar devem ser 
apenas do 1º grau ou também do 2º grau?  
Justiça do 1º Grau e do 2ª Grau, caso na declaração do item G, informe a 
existência de ação originária do 2º Grau.    
 
Bom dia! Preciso de um auxílio pois entrei em contato com as Justiças 
Estadual, Federal, Eleitoral e Militar e ninguém soube me responder com 
exatidão sobre os documentos solicitados nestas repartições para a inscrição 
definitiva. Minha dúvida: todas as certidões consigo pela Internet?  
Sim, as que não conseguir pela Internet tem que ser solicitadas diretamente 
nos respectivos cartórios.  
 



Ou quais precisam ser obtidas diretamente?  
As que não for possível obter na Internet.  
 
No site do STM só consigo emitir a certidão criminal, mas na relação de 
documentos fala em Certidão da Justiça Militar de existência de ação cível, 
está correto? Obrigado! 
Sim, está correto. 
 
Outra dúvida: entrei em contato com as Justiças Eleitoral e Militar e me 
disseram que nenhuma certidão expedida por eles abrange ações cíveis. 
Está certo o edital? 
Sim. As certidões poderão ser tiradas pelo site das respectivas instituições 
 
Qual é o documento necessário para prova de estar em dia com as 
obrigações militares no caso das mulheres?  
Nenhum. 
 
As certidões das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar devem ser 
apenas do 1º grau ou também do 2º grau?  
Justiça do 1º Grau e do 2ª Grau, caso na declaração do item G, informe a 
existência de ação originária do 2º Grau.    
 
Atestado médico de sanidade física, de aptidão do candidato para o 
exercício das atribuições da função 
 
Atestado médico de saúde física pode ser dado por médico de qualquer 
especialidade?  
Sim 
 
Sou candidata e estou com a seguinte dúvida: qual o prazo de validade dos 
atestados de saúde mental e psicológico? Tenho estes dois atestados 
datados de fevereiro deste ano, quando enviei suas cópias autenticadas para 
o concurso de cartório do Estado do MS. Assim, gostaria de saber se posso 
enviá-los para o presente concurso.  
O prazo de validade dos atestados é 30 dias. 
 
Gostaria de saber, sobre os atestados que devem ser juntados, podem ser 
emitidos por profissionais contratados de forma particular? ou devem ser 
profissionais do SUS?  
Sim, podem ser fornecidos por médico particular. Posteriormente, os que 
forem efetivamente assumir as serventias passarão por exame no DMJ – 
Órgão Oficial do TJRS. 
 
 



E o que deve constar especificamente em cada atestado, além de aptidão do 
candidato para o exercício das atribuições da função? 
Aptidão física, aptidão mental e aptidão psicológica. 
 
Fui aprovada no concurso de Oficial Escrevente do TJ/RS, realizando os 
exames médicos necessários no Departamento Médico Judicial. 
Questiono se é possível utilizar referidos laudos (realizados em julho de 2014 
pelo próprio Tribunal) a fim de cumprir a exigência do presente edital.  
Não, a candidata deverá apresentar os atestados atualizados.   
 
 
Atestado médico de sanidade mental, de aptidão do candidato para o 
exercício das atribuições da função 
 
Atestado de saúde mental somente será aceito se emitido por médico 
psiquiatra?  
Sim 
 
Sou candidata e estou com a seguinte dúvida: qual o prazo de validade dos 
atestados de saúde mental e psicológico? Tenho estes dois atestados 
datados de fevereiro deste ano, quando enviei suas cópias autenticadas para 
o concurso de cartório do Estado do MS. Assim, gostaria de saber se posso 
enviá-los para o presente concurso.  
O prazo de validade dos atestados é 30 dias. 
 
 
Gostaria de saber, sobre os atestados que devem ser juntados, podem ser 
emitidos por profissionais contratados de forma particular? ou devem ser 
profissionais do SUS?  
Sim, podem ser fornecidos por médico particular. Posteriormente, os que 
forem efetivamente assumir as serventias passarão por exame no DMJ – 
Órgão Oficial do TJRS. 
 
E o que deve constar especificamente em cada atestado, além de aptidão do 
candidato para o exercício das atribuições da função? 
Aptidão física, aptidão mental e aptidão psicológica. 
 
Fui aprovada no concurso de Oficial Escrevente do TJ/RS, realizando os 
exames médicos necessários no Departamento Médico Judicial. 
Questiono se é possível utilizar referidos laudos (realizados em julho de 2014 
pelo próprio Tribunal) a fim de cumprir a exigência do presente edital.  
Não, a candidata deverá apresentar os atestados atualizados.   
 
 
 



Atestado firmado por psicólogo, de aptidão psicológica do candidato 
para o exercício das atribuições da função 
 
Com relação ao item "S" da relação de documentos a serem apresentados 
(anexo - modelo 2, do edital 9/2015), referente a atestado de aptidão 
psicológica, pergunta-se se é possível a apresentação de atestado firmado 
por médico psiquiatra (em vez de psicólogo).  
Sim. O medido Psiquiatra pode atestar aptidão mental e psicológica. 
 
Sou candidata e estou com a seguinte dúvida: qual o prazo de validade dos 
atestados de saúde mental e psicológico? Tenho estes dois atestados 
datados de fevereiro deste ano, quando enviei suas cópias autenticadas para 
o concurso de cartório do Estado do MS. Assim, gostaria de saber se posso 
enviá-los para o presente concurso.  
O prazo de validade dos atestados é 30 dias. 
 
Gostaria de saber, sobre os atestados que devem ser juntados, podem ser 
emitidos por profissionais contratados de forma particular? ou devem ser 
profissionais do SUS?  
Sim, podem ser fornecidos por médico particular. Posteriormente, os que 
forem efetivamente assumir as serventias passarão por exame no DMJ – 
Órgão Oficial do TJRS. 
 
E o que deve constar especificamente em cada atestado, além de aptidão do 
candidato para o exercício das atribuições da função? 
Aptidão física, aptidão mental e aptidão psicológica. 
 
Fui aprovada no concurso de Oficial Escrevente do TJ/RS, realizando os 
exames médicos necessários no Departamento Médico Judicial. Questiono 
se é possível utilizar referidos laudos (realizados em julho de 2014 pelo 
próprio Tribunal) a fim de cumprir a exigência do presente edital.  
Não, a candidata deverá apresentar os atestados atualizados.   
 
Curriculum vitae, com indicação das funções, atividades e cargos 
exercidos, públicos e privados, remunerados ou não, mencionando o(s) 
tempo(s) de serviços e consignando os lugares de residência desde os 
18 (dezoito) anos de idade 
 
Em relação ao EDITAL Nº 008/2015 - CECPODNR  anexo modelo 2 letra M 
"curriculum vitae" pode ser o currículo lattes? 
Sim 
 
Duas (2) fotografias recentes, tamanho 3x4 
 



“Duas (2) fotografias recentes, tamanho 3x4. " - podem ser com data de 
janeiro/2014?  
Sim, recentes.  
 
Outros questionamentos 
 
Por favor estou com algumas dúvidas com relação aos documentos a serem 
apresentados no mês que vem. Realmente não está pedindo certidões de 
protesto?  
Não há nos subitens que relacionam os documentos que devem a ser 
apresentados (modelo 2), um tópico solicitando a entrega de certidões 
negativas/positivas de protesto de títulos. 
Então, não há exigência de apresentação da certidão, só há referência ao 
Protesto de Títulos na declaração subscrita. 
 
Não precisa enviar certidões de outros Estados quando apenas tenha 
estudado nos mesmos?  
Não. 
 
Além disso, preciso autenticar/confirmar as certidões emitidas pela Internet?  
Não é necessário, só se for entregar cópia. 
 
Quanto aos documentos solicitados nos editais 008 e 009 de 2015, os 
mesmos precisam ser autenticados ou pode ser cópia simples?  
Tem que ser cópia autenticada. 
 
PROVA DE TÍTULOS 
 
Quanto aos títulos, edital 09/2015, 1.IV - fala cópia autenticada do diploma 
de pós graduação registrado. Este registro é o da própria instituição ou em 
Títulos e Documentos? 
Sim, é o registro da própria Instituição. 
 
Quanto às certidões de objeto e pé de processo para comprovar o exercício 
da advocacia, para prova de títulos, gostaria de confirmar se posso enviar 
cópia autenticada das mesmas.  
Sim 
 
Quanto à observação na pg. 35 de que as folhas devem ser numeradas 
sequencialmente, gostaria de saber se poderei numerá-las à mão, já que 
muitos dos documentos constantes da relação já virão impressos e com seus 
próprios números de páginas.  
Sim. 
 



Quanto às certidões de objeto e pé de processo para comprovar o exercício 
da advocacia, para prova de títulos, gostaria de confirmar se posso enviar 
cópia autenticada das mesmas.  
Sim 
 
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) 
Serão atribuídos 2 (dois) pontos; serão inteiros para quem tiver exercido 3 
anos de delegação. 
 
Quanto aos documentos solicitados nos editais 008 e 009 de 2015, os 
mesmos precisam ser autenticados ou pode ser cópia simples?  
Tem que ser cópia autenticada. 
 
Vou encaminhar meus documentos por uma colega, mediante procuração 
com poderes específicos. Essa procuração pode ser feita por instrumento 
particular? Exige-se o reconhecimento de firma?  
Pode ser por instrumento particular, com poderes específicos, mas com firma 
reconhecida. Alerto que devem ser procurações distintas para inscrição 
definitiva e prova de títulos. 
 
 


