
 

 

 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2017 - SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 
 
PORTARIA 008/2018– DECISÃO SOBRE PEDIDOS DE REVISÃO POR NÃO DEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÕES, CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA E VAGAS RESERVADAS 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, considerando o disposto na delegação 
de competência estabelecida no item 18.1 e seus subitens do Edital 001/2017, que abre o concurso 
público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do 
Estado do Amazonas, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Conhecer o pedido de revisão ao indeferimento da inscrição preliminar do candidato de CPF 
889625047-15 e manter o indeferimento da inscrição preliminar 118772170, incluída no Art. 6º da 
portaria 005, por ter o candidato, apesar de instruções específicas em boleto, efetuado o respectivo 
pagamento com dados incompletos referentes à sua inscrição.   
 
Art. 2º Conhecer o pedido de revisão ao não deferimento da inscrição preliminar do candidato de 
CPF 137111302-59, por não ter sido comprovado o respectivo pagamento e informado os dados 
cadastrais necessários, não tendo recebido o IESES qualquer documento sobre o respectivo 
pagamento. O candidato poderá se apresentar no local de prova, com 1 hora de antecedência ao 
horário estabelecido, munido de cópia original do documento de comprovação de pagamento da 
taxa de inscrição e do documento de inscrição (boleto), para verificação pelo Coordenador de 
Aplicação de Prova, de sua autenticidade e exprdição de autorização para realização de prova. 
 
Art. 3º Conhecer o pedido de revisão ao indeferimento para concorrer a vagas reservadas à Pessoa 
com Deficiência, do candidato de CPF 889625047-15 e manter o respectivo indeferimento face ao 
art. 1º esta Portaria. 
 
Art. 4º Conhecer o pedido de revisão ao indeferimento de condições especiais de prova – horário 
adicional, do candidato de CPF 085251737-89 e manter o respectivo indeferimento porquanto a 
documentação entregue constou apenas do pedido e de um anexo (cópia do boleto bancário e 
comprovante de pagamento), sem estar anexo, como alega em seu pedido, qualquer atestado 
médico. 
 
São José (SC), 27 de março de 2018. 
 
(assinado no original) 
Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles 
Coordenador do Concurso – IESES 


