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CONCURSO PÚBLICO 

SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS

Edital CONOREG Nº 001/2021/2021

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS

Dispõe sobre alterações ao Edital nº 001/2020, relativo ao concurso público para a 
outorga de delegação de serviços de notas e de registros, pelo Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia. 

O Desembargador VALDECI CASTELLAR CITON, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, cumprindo o que determina o § 
3º do artigo nº 236 da Constituição Federal, torna públicas para conhecimento de todos os 
interessados, as alterações ao Edital nº 001/2020, relativo à realização de Concurso Público 
destinado à outorga de delegação de serviços de notas e de registros, em serventias vagas 
no Estado, decorrentes do reinício de atividades do certame, conforme atas de reuniões da 
Comissão do VI Concurso de Serventias Extrajudiciais realizadas em 28 de janeiro de 2021 e 
27 de julho de 2021, a saber:

•	Os itens do Edital CONOREG nº 001/2020, a seguir, passam a ter a redação como 
apresentado na sequência:

1.1 A Comissão Organizadora do Concurso nomeada pela Resolução nº 091/2019-PR, 
de 28 de maio de 2019, alterada pelas Resoluções nº 134/2020 e 213/2021 é composta pelo 
Desembargador Valdeci Castellar Citon, que a preside; pelos Juízes de Direito, Dr. Fabiano 
Pegoraro Franco, Dr. Audarzean Santa da Silva e Dr. Ilisir Bueno Rodrigues; pela Representante 
do Ministério Público, Promotora de Justiça, Dra. Joice Gushy Mota Azevedo; pelo Representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Rondônia, Advogado, Dr. Edson Bernardo A. 
Reis Neto e pelos representantes dos titulares das Serventias Extrajudiciais, o Registrador e 
Notário, Dr. José Gentil de Silva e o Registrador e Notário, Dr. Jefferson Ouribes Flores.

1.2 A Comissão Organizadora do Concurso tem como suplentes, os Juízes de 
Direito, Dr. Áureo Virgílio Queiroz, Dr. Marcelo Tramontini e Drª. Fabíola Cristina Inocêncio; 
pela Representante do Ministério Público, Promotora de Justiça, Drª. Daniela Nicolai de Oliveira 
Lima; pelo Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Rondônia, Advogado, 
Dr. Vinícius de Assis e pelo representante dos titulares das Serventias Extrajudiciais, a 
Registradora, Drª. Dinalva Alves de Souza Rezende. 

1.4. Os endereços para remessa ou entrega/protocolo de documentos ou requerimentos 
mencionados neste Edital, bem como para a realização de audiências são os seguintes:

a. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – Corregedoria Geral de Justiça - Edifício 
sede – 4º andar - Comissão Organizadora do Concurso Público do Concurso para delegação 
de outorga de serviços de notas e de registros, Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, 
76.801-330 Porto Velho (RO).

b. Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES – Rua Lauro Linhares, 
nº 1749, Centro Executivo Ernesto Pausewang, Sala 304, Bairro Trindade, 88036-003 
Florianópolis (SC).

4.3.2. A convocação a que se refere o item 4.3 será disponibilizada na internet, nos 
endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, até as 18 horas de terça-feira, 22 de fevereiro 
de 2022, indicando os locais, dias e horários dos exames médicos dos candidatos, os quais se 
realizarão nos dias 09 e/ou 10 de março de 2022.
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5.4. O Documento de Confirmação de Inscrição estará disponível aos candidatos, no endereço eletrônico www.cartorio.tjro2020.
ieses.org, até às 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 10 de setembro de 2021.

7.2. As provas objetivas de seleção serão realizadas em 03 (três) de outubro de 2021, com início às 08 (oito) horas para a modalidade 
de ingresso por provimento e às 14 (quatorze) horas para a modalidade de ingresso por remoção.

7.12. Será realizada audiência pública, para que se proceda a identificação das provas objetivas de seleção, na quinta-feira, 18 de 
novembro de 2021, às 09 (nove) horas, na sede do Tribunal.

8.5. Os candidatos pré-classificados para a prova discursiva – escrita e prática serão convocados por edital publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia, até quarta-feira, 24 de novembro de 2021.

8.6. A prova escrita e prática será realizada dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2022.
8.10.4. Será realizada audiência pública, para que se proceda a identificação das provas escritas e práticas, após sua avaliação, na 

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, às 09 (nove) horas, na sede do Tribunal.
9.6. Os candidatos aprovados na prova discursiva - escrita e prática serão convocados, até quarta-feira, 16 de março de 2022, por 

ato disponibilizado através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, a entregar, pessoalmente ou por procurador, os 
documentos estabelecidos nos itens 9.1, 9.2 e/ou 9.3, no Protocolo da Corregedoria Geral de Justiça do TJRO, no horário de expediente 
externo, no período que constar da referida convocação, na ordem que se apresentam nestes itens, capeados por modelo apresentado no 
mesmo ato.

11.2. Participarão da prova oral os candidatos que tiverem aprovada sua participação, após o encerramento da etapa de análise da 
documentação de inscrição definitiva, conforme ato de convocação disponibilizado através da internet, nos endereços eletrônicos indicados 
no item 3.4.1, até terça-feira, 17 de maio de 2022.

11.2.2. A prova oral será realizada no período de 26 (vinte e seis) a 29 (vinte e nove) de junho de 2022, sendo o sorteio da ordem de 
arguição dos candidatos, realizado na segunda-feira, 06 de junho de 2022, às 09 (nove) horas, na sede do Tribunal.

11.5.1. O ato de convocação dos candidatos indicará os pontos objeto de sorteio, para cada uma das áreas indicadas no item 11.1.2 
deste Edital e o dia e horário-limite para entrada à sala de identificação e horário da prova para cada candidato, sendo disponibilizado através 
da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 08 de junho de 2022.

12.14.VII.c. Este item é computado uma única vez para uma das situações: a) conciliador voluntário ou b) assistência jurídica 
voluntária, atribuindo-lhe 0,5 (meio) ponto. 

12.14.VII.d. A pontuação máxima no item 12.2.V é 0,5 (meio) ponto
14.6.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.6.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no 

item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de segunda-feira, 25 de outubro de 2021.
14.7 A avaliação da prova objetiva de seleção, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho – POS, será disponibilizada 

através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 24 de novembro de 2021.
14.7.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.7.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no 

item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 03 de dezembro de 2021.
14.8 A convocação para a prova discursiva - escrita e prática será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no 

item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 24 de novembro de 2021.
14.8.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.8.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no 

item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 03 de dezembro de 2021.
14.9 A avaliação da prova discursiva - escrita e prática, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho – PEP, será 

disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de terça-feira, 22 de fevereiro de 2022.
14.9.3 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.9.2 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no 

item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 16 de março de 2022.
14.10 A avaliação da prova oral, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho POR será disponibilizada através da 

internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de terça-feira, 19 de julho de 2022.
14.10.3 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.10.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados 

no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 10 de agosto de 2022.
14.11 A avaliação da prova de títulos, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho TIT será disponibilizada através da 

internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de terça-feira, 19 de julho de 2022.
14.11.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.11.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados 

no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 10 de agosto de 2022.
14.12 As notas finais dos candidatos, suas médias e as somas para critério de desempate, expressas no Boletim Individual de 

Desempenho FIN serão disponibilizadas através da internet, até às 18 (dezoito) horas de segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
14.13 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.12.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados 

no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de terça-feira, 06 de setembro de 2022.
14.14 Os relatórios de classificações finais dos aprovados serão disponibilizados através da internet, nos endereços indicados no 

item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de terça-feira, 06 de setembro de 2022.
14.15 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.14.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados 

no item 3.4.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 14 de setembro de 2022.
•	Ratificam-se as demais disposições do Edital CONOREG nº 001/2020 e suas alterações anteriores, não mencionadas neste Edital.

Porto Velho (RO), 16 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR CITON
Corregedor Geral da Justiça
Presidente da Comissão do VI Concurso Público destinado à Outorga de Delegação de Serviços de Notas e de Registros das 

Serventias vagas no Estado de Rondônia.

Documento assinado eletronicamente por VALDECI CASTELLAR CITON, Presidente da Comissão, em 
16/09/2021, às 11:26 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o 
código verificador 2385190e o código CRC 843996E9.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTROS - EDITAL Nº 001/2020 
PORTARIA Nº 013/2021 – NORMAS SANITÁRIAS PARA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE SELEÇÃO 

O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência 
estabelecida no item 18.1 do Edital 001/2020, que abre o concurso público para a outorga de 
delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia,  
 
RESOLVE, 
 
Art. 1º - Ficam estabelecidas as seguintes normas de segurança sanitária para a aplicação das provas 
objetivas de seleção, em função da COVID-19, com base no estabelecido na Nota Técnica nº 
53/2020/AGEVISA-SCI (Estado de Rondônia), de 15/07/2020: 
Entrada dos locais de prova: 

1. O coordenador de aplicação de provas do local deverá organizar a entrada, de modo a garantir 
a não aglomeração de candidatos, promovendo filas com afastamento de 2,0 metros quadrados 
entre candidatos. 

2. Em cada local de prova, a liberação para a entrada em sala só será permitida para aquele 
candidato que tenha temperatura inferior à 37,2oC e/ou não apresente sintomas de COVID-19.  

3. No caso da constatação de temperatura acima do permitido ou de sintomas da COVID-19, o 
fiscal solicitará ao candidato que não se dirija a sua sala, mas à área de atendimento médico, 
junto à Coordenação, onde será confirmada a temperatura e/ou sintomas, registrando em ata, 
e orientando o candidato ao respectivo isolamento e busca de atendimento médico específico. 

Salas de prova: 
1. O coordenador de aplicação de provas do local deverá organizar a distribuição de carteiras em 

salas de prova, de modo a garantir a não aglomeração de candidatos, com afastamento de 2,0 
metros quadrados entre candidatos (aproximadamente 1,42 m x 1,42 m). 

2. O fiscal deverá organizar a entrada em sala, de modo a não permitir aglomeração dos 
candidatos, cuidando para atuar coordenadamente com seus colegas de outras salas. 

3. Será disponibilizado preparação antisséptica 70% (setenta por cento) em formato gel, espuma 
ou spray, cujo uso é obrigatório para higienização das mãos dos candidatos quanto da entrada 
em sala de provas. Repetir-se-á esta operação, no caso do retorno do candidato quando este 
se dirigir ao banheiro.  

4. Os candidatos, ao entrar em sala, deverão buscar a carteira com a numeração de seu número 
de ordem, sentando e se mantendo em silêncio até o término de todos os candidatos em sala. 

5. O fiscal, uma vez com os candidatos já em sala, procederá a coleta das respectivas presenças, 
que deverá ser assinada com a caneta do próprio candidato.  

6. Os candidatos deverão estar com máscara facial, com a qual deverá permanecer durante toda 
a prova. 

7. Recomendar aos candidatos que, em entendendo necessário, tenham disponíveis garrafas de 
água transparentes, já que os bebedouros dos locais de prova estarão desativados. 

8. É facultado ao candidato, quando da saída de sala, após o encerramento de sua prova, a 
disponibilização de preparação antisséptica 70% (setenta por cento) (conforme citado no item 
2), para higienização de suas mãos. 

Art. 2º As instruções específicas aos Coordenadores e Fiscais que atuarão na aplicação das provas 
constarão do documento de orientação distribuído por ocasião da reunião de treinamento, prévia à 
citada aplicação.  
 
Florianópolis, 08 de setembro de 2021. 
 
Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles 
Coordenador do Concurso no IESES 


