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DESPACHO - CGJ Nº 9944/2017

Vistos etc.
Trata-se de procedimento afeto a esta Corregedoria que versa sobre o V Concurso

Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Rondônia,
regido pelo Edital 01/2017 (0181121).

Conforme cronograma (0239302), o concurso encontra-se na fase de convocação para
apresentação de documentos à inscrição definitiva, que compreende o período de 1º a 18/12/2017.

Haverá recesso no período de 20/12/2017 a 07/01/2018. E, no período de 8 a
18/01/2017, a Comissão Organizadora do Concurso deverá divulgar as decisões acerca da relação de
inscrições definitivas deferidas.

Ocorre que a atual gestão encerra-se neste fim de ano e, conforme Ato nº 1.432/2017
(0432106), iniciou-se a transição administrativa para a gestão que estará frente da Corregedoria no biênio
2018/2019.

Por sua vez, no mês de janeiro/2018, alguns dos atuais membros e suplentes do Poder
Judiciário estão de férias, conforme Ato Nº 1.558/2017. Além disso, no período de 13 a 14/02/2018,
haverá o feriado nacional de carnaval.

Assim, é conveniente a alteração do cronograma para que a próxima etapa do concurso,
consistente na "Divulgação da relação de inscrições definitivas deferidas", prevista para o dia 18/01/2017,
seja transferida para o dia 26/02/2018, propiciando a Comissão do Concurso tempo para esse fim.

Ante o exposto, determino que a IESES  providencie a alteração do cronograma do
concurso para que a próxima etapa, consistente na "Divulgação da relação de inscrições definitivas
deferidas", prevista para o dia 18/01/2017, seja transferida para o dia 26/02/2018, procedendo as devidas
alterações.

 

Documento assinado eletronicamente por HIRAM SOUZA MARQUES, Corregedor (a) Geral da
Justiça, em 30/11/2017, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0468847 e o
código CRC 58EBEE04.
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