PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SERGIPE
EDITAL Nº 21 – TJSE – NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, DE 30 DE JANEIRO DE 2015
A DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA, PRESIDENTE DA COMISSÃO
EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SERGIPE, em atenção à decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 201500101812, em andamento na Escrivania da
Câmara Criminal e Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, torna pública a
convocação do candidato sub judice George Lucas Pessoa da Camara, inscrição nº 10003286, para o
exame psicotécnico e para a entrega do laudo neuropsiquiátrico, referentes ao concurso público de
provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do estado
de Sergipe.
2 DO EXAME PSICOTÉCNICO
2.1 Para o exame psicotécnico, a ser realizado no dia 1º de fevereiro de 2015, o candidato deverá
observar todas as instruções contidas no subitem 11.1 do Edital nº 1 – TJSE – Notários e Oficiais de
Registro, de 13 de março de 2014, nos itens 2 e 4 do Edital nº 18 – TJSE – Notários e Oficiais de Registro,
de 14 de janeiro de 2015, e neste edital.
2.2
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_se_14_notarios, a partir da data de publicação deste edital, para
verificar o local e o horário de realização do exame psicotécnico, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o exame no
local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3 DA ENTREGA DO LAUDO NEUROPSIQUIÁTRICO
3.1 Para a entrega do laudo neuropsiquiátrico, o candidato deverá observar todas as instruções contidas
no subitem 11.1 do Edital nº 1 – TJSE – Notários e Oficiais de Registro, de 13 de março de 2014, nos
itens 3 e 4 do Edital nº 18 – TJSE – Notários e Oficiais de Registro, de 14 de janeiro de 2015, e neste
edital.
3.2 Os candidatos convocados para a entrega do laudo neuropsiquiátrico disporão do dia 31 de janeiro
de 2015 para a entrega dos referidos laudos.
3.3
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_se_14_notarios, a partir da data de publicação deste edital, para
verificar o local e o horário de entrega do laudo neuropsiquiátrico, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a entrega do
laudo neuropsiquiátrico no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
citado acima.
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA
Presidente da Comissão Examinadora

