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TRIBUNAL DE ルSTICA DO ESTADO DE GOlAS
CONCURSO UNIFICADO PARA OUTORGA 叫S DELEGAC6ES DE NO仏S E DE REGISTRO DO ES仏DO DE GOIAS
EDITAL N9 01/2021 DE RETIFICAC加
O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, tendo em vista o Edital de Abertura de InscriC6es disponibilizado
nos Di白rios da Jus廿ga Eletr6nico n2s 3272, suplemento, de 14 de julho de 2021; n2 3273, de 15 de julho de 2021
e n9 3274, de 16 de julho de 2021, resolve RETIFにAR:
1.

Onde se I白： A Excelentssima Senhora Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, Presidente da
ComissさodeSeleg谷o e Treina mento
Leia-se como segue e n旨o como constou:
A Excelen廿ssima Senhora Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, Presidente da Comissきo de
Seleg谷o e Treinamento, o Excelentssimo Desembargador Marcus da Costa Ferreira, Presidente da
Comiss含o de Concurso do Tribunal de Jus廿ga do Estado de Goi白s e o Corregedor-Geral da Jus廿ga,
Desembar即dor Nicomedes Domingos Borges.

2.

Noitem6.1,lし
Leia・se como segue e n旨o como constou:
1-vagas reservadas aos candidatos com deficiencia-laudo m6dico original, de responsabilidade
exclusiva do candidato, emi廿do por 6 rgao o石cial que ateste o 廿po de deficiencia e o seu grau, com
expressa refer6ncia ao C6digo Internacional de Doengas (CID 10) bem como a prov白vel causa da
deficiencia. A data de emissきo do laudo m白dico dever白 ser de, no m白ximo, 6 (seis) meses antes da
data de publicagきo do Edital de Abertura do Concurso. A referida data do laudo n谷o se aplica para as
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista que, conforme Lei estadual n2 19.075/2015, art. 12,§32, o
laudo m白dico que atesta o Transtorno 一 TEA possui validade por prazo indeterminado, desde que
observados os requisitos estabelecidos na legislag含o pe田nente.

3.

No item 9.2,
Leia-se como segue e n旨o como constou:
Disciplina / Matéria

4.

Total de Questões

Direito Notarial e Registrai

46

Direito Civil, Processual Civil e Direito Empresarial

21

Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito
Tributário

16

Direito Penal e Processual Penal

11

Conhecimentos Gerais

06

No item 11.2,
Leia-se como segue e n言o como constou:
1-"exercicio da advocacia ou de delegagきo, cargo, emprego ou fung谷o pUblica priva廿va de
bacharel em Direito, por um minimo de tr6s anos at白 a data da primeira publica95o do edital do
concurso (2,0)" (Resolug百 o 81/2009-CNJ). Nos termos do enunciado Administra廿vo 21/2020-CNJ, "serき。
computados:... aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicag谷o do edital do
concurso, preencherem os requisitos de serem bachar白is em direito e houverem exercido, por tr倉s anos,
廿tularidade de delegagきo de notas ou registro anterior'、一（documentos que dever含o ser apresentadosadvocacia: cer廿d含o da OAB+prova de exercicio, ou seja, cer廿dses de objeto e p6 de processos, onde
conste seu nome como advogado que atuou no feito ou ce 田dses de atuagきo em processos, ambas
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fornecidas por Ofcios Judiciais, pelo menos 01 (uma) certidso para cada um dos tr6s anos; declaragso
do empregador ou documento similar que demonstre o exercicio 一 cargo, emprego ou fung含opロbi ica:
ce r廿dきo expedida pelo Setor de Recursos Humanos do d rgao, onde conste a data que iniciou, se teve
penalidade, data fina し bem como a informaぐきo de que o cargo, emprego ou fungao pUblica 白 priva廿vo
de bacharel em Direito; servigo notarial! registral: certidso expedida pelo 6 rgao corregedor extrajudicial
competente.
II-"exercicio de servigo notarial ou de registro, por nao bacharel em direito, por um minimo de 10 (dez)
anos ate a data da publicag含o do primeiro edital do concurso (art. 15,§2二 da Lei n. 8.935/1994) (2,0)"
(Resolug含o 81/2009-CNJ). Nos termos do enunciado Administra廿vo 21/2020-CNJ, "ser含o com putados:...
aos candidatos que, na data da primeira publicag含o do respec廿vo edital do concurso, nao sendo
bachar白is em direito， 廿verem exercido, por dez anos， 廿tularidade de delegagao de notas ou registro
anterior ou a廿vidade notarial ou de registro como subs廿tuto de 廿tular de delegag含o, interino designado
pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a pra廿car atos da 発 pUblica.'、一
documentos que dever百o ser apresentados 一 c6pia auten廿cada da carteira de trabalho (folhas de
ide n廿石caCao, de quali石cagso civil, de registro do emprego e outras que auxiliem na comprovagao do
exercicio do emprego) e/ou certidao expedida pelo 6 rgao corregedor extrajudicial competente.
5.

No item 16.4,
Leia-se como segue e nao como constou:
II-Finda a escolha pelos candidatos aprovados no crit6rio de provimento, ser白， na mesma sess含o,
dada a oportunidade, aos candidatos aprovados pelo criterio de remog含 o, de escolher as vagas
remanescentes, originalmente oferecidas para o criterio de provimento.
川－ Finda a escolha pelos candidatos aprovados no crit6rio de remogao, ser白， na mesma sessきo'
dada oportunidade, aos candidatos aprovados pelo crit6rio de provimento, de escolher as vagas
remanescentes, originalmente oferecidas por remog言o.

6.

D白－se por subscrito o Edital de Abertura tamb6m pelo Presidente da Comissao de Concurso do Tribunal
de Jus廿ga do Estado de Goi白s, Desembargador Marcus da Costa Ferreira e pelo Corregedor-Geral da
Justiga, Desembargador Nicomedes Domingos Borges.

7.

Ficam ra廿ficadas por todos os subscritores deste, as demais disposi96es con廿das no Edital de Abertura
de Inscri96es.
Goi合 nia/GO, 30 de julho de 2021

Desembargado Carlos Alberto Franga
Presidente do Tribunal de ル5廿ga do Estado de Goi白S

Desembarg。晦紺或群凝シ蒲品n co
Presidente da Comiss含o de SeleC谷o e Treinamento

Desembargador Marcus Ferreira da Costa
Presidente da Comissao de Concurso do Tribunal de Jus廿 ga do Estado de Goi白S

Desembargador Nicomedes Domingos Borges
Corregedor-Geral da ル5廿ga do Estado de Goi白S
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BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
DESEMBARGADOR (A)
GABINETE DES BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Assinatura CONFIRMADA em 02/08/2021 às 15:22

MARCUS DA COSTA FERREIRA
DESEMBARGADOR (A)
GABINETE DES MARCUS DA COSTA FERREIRA
Assinatura CONFIRMADA em 02/08/2021 às 15:38

NICOMEDES DOMINGOS BORGES
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DES NICOMEDES DOMINGOS BORGES
Assinatura CONFIRMADA em 02/08/2021 às 15:11

CARLOS ALBERTO FRANÇA
PRESIDENTE
GABINETE DES CARLOS ALBERTO FRANCA
Assinatura CONFIRMADA em 02/08/2021 às 15:39

MARIZA CARNEIRO FAVORETTO
ANALISTA JUDICIÁRIO
SECRETARIA DA COMISSAO DE SELEÇAO E TREINAMENTO
Assinatura CONFIRMADA em 02/08/2021 às 15:41

