
 

 

 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
EDITAL 001/2017 - SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 
 
PROVA ESCRITA E PRÁTICA 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, procurando esclarecer aos candidatos 
convocados para a Prova Escrita e Prática do concurso público para a outorga de delegação de 
serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do Estado do Amazonas, presta as seguintes 
informações: 
 
1. A prova será realizada no dia 08 de julho de 2018, domingo, com os portões sendo fechados às 8 

h (oito horas), a partir do que será vedada a entrada de candidatos. 
2. Mantem-se as regras da prova objetiva de seleção, quanto às vestimentas dos candidatos (Item 

6.5 do Edital). 
3. Após o fechamento dos portões, será efetuada a verificação dos materiais de consulta dos 

candidatos, iniciando-se a prova após a conclusão desta verificação em todas as salas de 
aplicação da prova. 

4. Uma vez conferido o material de consulta, é vedado ao candidato consultar qualquer outro 
material que não tenha sido objeto de verificação ou que não tenha sido autorizada sua 
utilização. 

5. Obras que porventura contenham súmulas ou comentários em folhas sequenciais, terão estas 
folhas grampeadas ou isoladas por fitas, de forma a não serem utilizadas. Em não sendo 
possível este procedimento, não será permitida a utilização da obra em questão. 

6. Durante a verificação dos materiais de consulta, os candidatos deverão permanecer em suas 
carteiras e em silêncio. 

7. Inciada a verificação dos materiais (8 h), não mais será permitido ao candidato permanecer com 
aparelhos eletrônicos, que deverão estar acondicionados nos invólucros especialmente 
disponibilizados para tanto (Item 6.12 e subitens do Edital). 

8. Estão disponibilizados neste site, arquivo(s) sob o título “Materiais de uso na Prova Escrita e 
Prática” que deverão ser impressos pelos candidatos para uso como consulta no dia da prova. 
Ressalte-se que este(s) arquivo(s) tem como marca d´água, a logomarca do IESES que é 
obrigatória na impressão. Os arquivos poderão ser encadernados em quantos volumes entender 
pertinente cada candidato. 

9. Não serão permitidos impressos sem esta marca d’água ou impressão de outros materiais não 
disponibilizados nestes arquivos, sendo estes materiais (sem marca d’água) recolhidos.  

10. Não há qualquer vedação na utilização de marca-textos, post-it ou assemelhados, desde que não 
contenham qualquer anotação, indicação, informação ou comentário escritos pelo candidato ou 
terceiros. 

11. Os candidatos deverão dispor de caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul, fabricada 
em material transparente (Item 6.9 do edital). 

12. A prova terá duração de 5 (cinco) horas, pelo que, estimando-se a verificação dos materiais de 1 
a 2 horas, ter-se-á um total de até 7 (sete) horas em sala. 

13. Os candidatos poderão levar água em garrafas transparentes e comestíveis em invólucros 
fechados (bolachas, etc.) ou em material transparente (sanduiches). 

14. O candidato relacionado nas modalidades de ingresso – provimento e ingresso – remoção 
efetuará uma única prova; participando das etapas subsequentes nas classificações 
correspondentes àquelas em que for convocado/relacionado para a Prova Escrita e Prática. 
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15. Os programas das matérias para a Prova Escrita e Prática estão indicados no Anexo IV do Edital 
Nº 001/2017 e suas alterações. 

16. Em função da proximidade da data da prova escrita e prática e do término do segundo trimestre 
do ano, com a devida aprovação da Comissão de Concurso do TJAM, fica definido que será 
considerado para fins de aplicação da data limite fixada no Anexo IV do Edital, a data de 31 de 
março de 2018, último dia do primeiro trimestre do ano de 2018, como data limite para as 
alterações na legislação a serem consideradas nas respostas das questões de prova. 

17. Recomenda-se, enfaticamente, que os candidatos leiam o item 8 – Da Prova Escrita e Prática e 
seus subitens do Edital.  

 
São José (SC), 22 de maio de 2018. 

 

(original assinado e arquivado) 

Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles 

Coordenador do Concurso – IESES 

 


