
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES   

 
 

EDITAL N.º  151/09 – CNR 
 
 

O Desembargador Volnei Carlin, Presidente da 
Comissão Examinadora do Concurso para Ingresso na Atividade Notarial e de 
Registro do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e 

 
Considerando as justificativas apresentadas no 

Edital n. 30/09, no Comunicado publicado em 09 de setembro de 2009 e no 
Ofício n. 135/09-GVP; 

 
Considerando a interposição de recursos 

administrativos perante o Conselho da Magistratura e a necessidade de 
julgamento antes da homologação do concurso (art. 57, parágrafo único, do 
Edital n. 84/07); 

 
Considerando as sessões previamente agendadas 

do Conselho da Magistratura e a impossibilidade de antecipação ou 
designação de sessão extraordinária frente à necessidade de prazo para 
análise dos recursos interpostos por seus integrantes; 

 
Considerando os procedimentos administrativos 

protocolados junto à Comissão Examinadora do Concurso, necessitando de 
maior prazo para análise, decisão e prosseguimento do certame; 

 
TORNA PÚBLICO o cronograma atualizado do 

concurso: 
 
 
- 19/Novembro  – Divulgação/publicação dos candidatos excluídos 

do certame por não serem recomendados na 
investigação da vida funcional e pessoal ou 
considerados não aptos pela Junta Médica do Poder 
Judiciário (artigos 43 e 46 do Edital n. 84/07) 

 
- 19/Novembro – Divulgação/publicação da lista de classificação 

final dos candidatos aprovados 
 
- 20/novembro   –  Publicação – DJE – dos atos anteriores. 
 



- 24 e 25/novembro – Prazo para apresentação de recurso administrativo 
perante o Conselho da Magistratura (parágrafo único 
do art. 47 do Edital n. 84/07) 

 
- 02/dezembro - Publicação da lista das serventias com anotação 

“sub judice” para ciência dos candidatos. 
 
- 03/dezembro  - Publicação – DJE – do resultado dos recursos da 

prova de títulos, da classificação final dos candidatos 
e da lista das serventias “sub judice”. 

 
- 14/dezembro  – Sessão do Conselho da Magistratura para 

julgamento dos recursos administrativos 
 
- 18/dezembro – Divulgação/Publicação da relação definitiva das 

serventias para opção (art. 52 do Edital) 
 
- 20/dezembro/2009  – Recesso do Poder Judiciário Catarinense 
  a 06/janeiro/2010 
 
- 07/janeiro/2010 – Publicação – DJE – relação definitiva das 

serventias para opção (art. 52 do Edital) 
 
- 14/15/janeiro/2010 – Realização da formalidade  prevista  no  art.  50  

do  Edital: convocação dos candidatos para, 
pessoalmente, em dia, hora e local, formalizarem 
sua opção, por categoria, obedecida a seguinte 
ordem: Ofício do Registro de Imóveis e Tabelionato 
de Notas, Ofício do Registro Civil e Escrivania de 
Paz . 

 
- 20/janeiro/2010 – Apresentação do  relatório  final do  concurso  ao  

Tribunal Pleno para homologação do resultado, 
quando o seu Presidente fará a outorga da 
respectiva delegação aos aprovados, com 
observância da ordem de classificação no concurso. 
(art. 57 do Edital) 

 
 
    Florianópolis, 18 de novembro de 2009. 
 
 
 

Desembargador Volnei Carlin 
Presidente 


