
 

 

 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2018 - SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 
 
PORTARIA 029/2019 – DECISÃO DE PEDIDOS DE REVISÃO ÀS MÉDIAS FINAIS E  
ALTERAÇÕES DE NOTAS POR DECISÃO JUDICIAL 

O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, considerando o disposto na delegação 
de competência estabelecida nos itens 18.1.i e 18.1.l, do Edital 001/2018, que abre o concurso 
público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do 
Estado do Ceará, 
 

CONSIDERANDO que nesta data foi recebida decisão judicial determinando alteração de nota de 
prova, cujo cumprimento implicou em alteração de média e das classificações finais, 

RESOLVE: 

 

1. INFORMAR aos candidatos que as novas médias finais e classificações finais do certame 
serão disponibilizadas até às 18 horas de segunda-feira, dia 03 de junho de 2019, computando-
se, a partir da mesma data, o prazo previsto no item 15.2.a.  

2. Em cumprimento a decisões judiciais, foram procedidas as seguintes alterações de notas: 
Candidato Prova – Item Pontos 

Dalton Lemos Calheiros Títulos – Item I 2,0 

Emanuely Vladia Mota 
Palhano 

Títulos – Item I 2,0 

Grace Castelo Branco Freitas Títulos – Item III.b 1,0 

Luiz Antônio Almeida Liberato Títulos – Item I 2,0 

Maria Cecília Pinheiro 
Nogueira 

Títulos – Item I 2,0 

Paulo Henrique Marinho 
Borges 

Títulos – Item I 2,0 

3. Em relação aos pedidos de revisão foram tomadas as seguintes decisões: 

CPF DECISÃO 

002437395-83 Não conhecido. O pedido não se constitui em pedido de revisão, 
mas pedido de suspensão do concurso, não previsto no edital. 

007074533-13 Conhecido. Indeferido. A Comissão de Concurso do TJCE ao julgar 
recurso ratificou a decisão do pedido de revisão, atribuindo a nota 
9,5 na área C da prova oral. 

020194313-19 Conhecido. Indeferido. A nota da área “C” da Prova Oral, conforme 
papeleta de registro é efetivamente 9,0. 

376084871-00 Não conhecido. O pedido trata de pedido de revisão à avaliação da 
prova de títulos, sendo itempestivo. Pedido de esclarecimentos não 
cabe em pedido de revisão. 

632812363-91 Conhecido. Deferida a correção da nota da prova de títulos – Item I 
para 2,0 pontos, com a consequente alteração da nota. 

643107953-15 Conhecido. Deferida a correção da nota da prova de títulos. 
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659627173-91 Não conhecido. O pedido trata de pedido de revisão à avaliação 
das provas oral e de títulos, sendo itempestivo.  

723355723-34 Não conhecido. O pedido trata de pedido de revisão à avaliação da 
prova de títulos, sendo itempestivo. 

955392473-53 Conhecido. Indeferido. A soma das notas das provas objetiva, 
escrita e prática e oral não é usada para cálculo da média mas 
como 1º critério de desempate. A média está claculada 
corretamente. 

982628900-00 Não conhecido. O pedido trata de pedido de revisão à avaliação da 
prova de títulos, sendo itempestivo. 

 

Florianópolis (SC), 31 de maio de 2019. 
 
 
(assinado no original) 
Gilson Luiz Leal de Meireles 
Coordenador do Concurso no IESES 


