PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2018 - SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
PORTARIA 017/2018– CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA PROVA DE
TÍTULOS
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, considerando a delegação de
competência constante do item 18.1.j do Edital 001/2018,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que:
1.

Os candidatos relacionados na Portaria 016/2018, convocados a fazer entrega da
documentação para inscrição definitiva no certame, ficam também convocados a fazer a
entrega da documentação da Prova de Títulos, nos termos do item 12 do Edital 001/2018 e
seus subitens.

2.

A documentação da Prova de Títulos deverá ser encaminhada via SEDEX/ECT para o IESES,
ao endereço constante do item 1.3.b do Edital 001/2018, com postagem no mesmo período
indicado na portaria 016/2018, ou seja, período de segunda-feira, 12 de novembro de 2018 a
quarta-feira, 28 de novembro de 2018.

3.

A critério do interessado, a documentação da Prova de Títulos poderá ser entregue na mesma
oportunidade em que for entregue a documentação de inscrição definitiva no Protocolo do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

4.

Não será recebida e avaliada a documentação da Prova de Títulos encaminhada via
SEDEX/ECT para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

5.

Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta do item 12 do Edital 001/2018 e seus subitens.

6.

Reitera-se especial atenção ao item 12.5, lembrando-se aos candidatos que a documentação
deverá ser remetida num único conjunto, mesmo para candidatos que concorram às duas
modalidades de ingresso (provimento e remoção), não sendo aceitos documentos isolados ou
mais de um conjunto por candidato/cpf.

7.

Para cumprimento do item 12.10 do Edital 001/2018, confirma-se a data da primeira publicação
deste edital – 23 (vinte e três) de janeiro de 2018, pelo que não serão considerados e
pontuados títulos obtidos após esta data.

Florianópolis (SC), 25 de outubro de 2018.
(assinado no original)
Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles
Coordenador do Concurso – IESES

