TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 9 – TJ/RR, DE 10 DE JUNHO DE 2011
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público o resultado provisório na
avaliação de títulos para os cargos de nível superior, apenas para o cargo de Oficial de Justiça,
referente ao concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio
do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima.
1 Resultado provisório na avaliação de títulos para os cargos de nível superior, na seguinte ordem:
cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação de
títulos.
1.1 OFICIAL DE JUSTIÇA – TJ/NS-1
10004094, Alisson Menezes Goncalves, 0.00 / 10012576, Andre Cristiano da Silva, 0.00 / 10002482,
Anne Soares Loiola, 0.25 / 10008441, Caio Vinicio de Oliveira Soares, 0.25 / 10010871, Carlitos Kurdt
Fuchs, 0.75 / 10000906, Caroline Novaes da Cunha, 0.25 / 10006196, Claudia de Oliveira Carvalho, 0.75 /
10002731, Eduardo Queiroz Valle, 0.50 / 10012005, Givanildo Moura, 0.25 / 10001811, Helem Talita Lira
Fontes, 0.25 / 10003036, Hellen Kellen Matos Lima, 0.25 / 10003294, Jawilson da Costa Oliveira, 0.00 /
10000046, Joao Victor Tayah Lima, 0.25 / 10007604, Leandro Oliveira Martins, 0.00 / 10001274, Paulo
Renato Silva de Azevedo, 0.25 / 10002460, Rocielbert Arnetto Rodrigues Silva, 0.25 / 10002202, Ronaldo
Nogueira Marques, 0.25 / 10004810, Rostan Pereira Guedes, 0.75 / 10003473, Saulo Rodrigues Leotty,
0.00 / 10008281, Suelen Marcia Silva Alves, 0.25.
2 DOS RECURSOS
2.1 Os candidatos poderão ter acesso à cópia da planilha da avaliação de títulos, bem como interpor
recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 9 horas do dia 14 de junho de 2011 às
18
horas
do
dia
15
de
junho
de
2011,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrr2011, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização da cópia da planilha
da avaliação de títulos, bem como a interposição de recursos.
2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e/ou em
desacordo com o Edital nº 1 – TJ/RR, de 4 de janeiro de 2011, publicado no Diário da Justiça Eletrônico,
e com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final da avaliação de notas e a convocação para perícia médica dos candidatos que se
declararam portadores de deficiência e a convocação para o desempate de notas (somente para os
cargos de nível superior) serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico e divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrr2011, na data provável de 27 de junho de
2011.

Des. Lupercino Nogueira
Presidente do TJRR

